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Tovačovský kamelot

Slovo starosty
Vážení občané a čtenáři,
dovolte mi, abych vás
v úvodu tohoto mého příspěvku pozdravil na prahu
nového kalendářního roku
a popřál vám do něj co
možná nejvíce šťastných
a pohodových dní strávených ve společnosti příjemných lidí.
Rád bych vás v tomto čísle
Kamelotu seznámil s podrobnějším hodnocením
Programového prohlášení Rady města Tovačova po třech uplynulých letech a rád
bych také naznačil směr, kterým se naše úsilí při správě našeho města bude ubírat v roce 2014. Máte možnost seznámit se
také s rozpočtem města, který schválilo naše zastupitelstvo na
svém zasedání 27. ledna 2014. Kromě toho vám předkládám
v několika tabulkách přehled získaných dotací a sponzorských
darů v uplynulém roce a přehled důležitých oprav a údržby
ve městě a na zámku. Velmi mne těší, že se nám většina bodů,
které jsme vám slíbili na začátku našeho volebního období,
daří plnit.
V tomto roce máme před sebou několik velkých a pro řadu našich občanů významných investičních akcí. Probíhá památková
obnova Spanilé věže našeho zámku, která by měla být dokončena v říjnu 2014. Akce to není jednoduchá a to zejména proto, že se stále nehodláme smířit se stanoviskem představitelů
památkové péče, podle kterého bychom na věži měli ponechat
stávající břízolitovou omítku z 20. let uplynulého století. Jednání probíhají. Držte nám palce, aby dopadla v náš prospěch
a věž tovačovského zámku byla po obnově spanilá také na pohled a nejen podle svého historického názvu. K našemu zámku se v tomto roce váže také jedno malé kulaté výročí. V pátek
31. ledna 2014 uplynulo 20 let od doby, kdy město Tovačov získalo zámek zpět do svého vlastnictví.
V jarních měsících bude zahájena dlouho očekávaná revitalizace části ulice Jiráskova od křižovatky s ulicí Olomoucká po
křižovatku s ulicí Žižkova. Žulová dlažba vozovky bude nahrazena povrchem živičným, všechny chodníky v ulici budou nově
položené a opatřené povrchem ze zámkové dlažby. Vybudována budou nová parkovací místa, provedena bude revitalizace
zeleně a na vybraných místech umístěn nový mobiliář (koše
na odpadky, lavičky atd.). Po dokončení prací v ulici Jiráskova budeme pokračovat opravami ve stejném duchu také v ulici
Smetanova. Ve schváleném rozpočtu roku 2014 počítáme také
s částkou 300 tis. Kč na opravy chodníků v dalších ulicích. Které
to budou, zatím rozhodnuto nebylo.
V prvním pololetí roku budou zahájeny práce na vybudování
pro nás velmi důležitého výstražného a vyrozumívacího systému. Získat bychom měli novou vodoměrnou stanici na řece
Moravě, umístěnou u Markova mostu, dešťové senzory a srážkoměry na střeše budovy zdravotního střediska, digitální protipovodňový plán a zejména nový bezdrátový rozhlas, který ocení především senioři v našem městě.
Dalším významným projektem měla být výstavba cyklostezky
z Tovačova do Troubek. V současné době jsme ve fázi, kdy je
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hotový projekt, připravena smlouva o poskytnutí dotace, připraveny podklady pro zadání výběrového řízení a podána žádost o vydání stavebního povolení. Bohužel se ale vyskytla jedna velmi značná komplikace. Část trasy budoucí cyklostezky je
vedena po pozemcích státu, na kterých hospodaří Povodí Moravy, s.p., Brno. Město Tovačov má s tímto subjektem uzavřenou
smlouvu o právu provést stavbu. Tři z pozemků jsou na katastru nemovitostí zapsány jako ovocný sad a trvalý travní porost.
Tento zápis již více jak sto let neodpovídá realitě, protože se ve
skutečnosti jedná o hráz. Vlastník však tuto změnu v zápisu na
katastru nemovitostí dosud neprovedl. To znamená, že jednou
z podmínek vydání stavebního povolení je souhlas s vynětím
těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu. Částka,
kterou by mělo město Tovačov jako realizátor stavby uhradit,
byla vypočítána na 13 mil. Kč. Tedy téměř tolik, kolik by stálo vybudování cyklostezky. Zdá se vám to neuvěřitelné? Mně
také. Zejména proto, že se jedná o pozemky státu a dále také
proto, že mají dnes zcela jiný charakter, než je uvedeno v katastru nemovitostí. Právní zástupci Povodí Moravy v současné
době tento problém řeší a nám nezbývá než čekat. Požádali jsme
o odklad doložení pravomocného stavebního povolení a dalších dokumentů do 30. 6. 2014.
Další stavební práce budou i v tomto roce směřovány do sportovní haly. Po ukončení zimního provozu bude provedena
demontáž stávajícího pódia v hlavním sále (zakoupeno bude
pódium skládací), palubovka bude profesionálně přebroušena,
ošetřena a nově nalakována. Renovace se dočká také zázemí pro
cvičence – šatny, sprchy a toalety. Před sportovní halou bude
demontováno oplocení areálu bývalých stavebnin s cílem vybudovat postupně důstojné parkoviště pro návštěvníky našeho
jediného sportovního stánku. Zpracována bude architektonická
studie celého okolí sportovní haly s ohledem na smysluplné využití celého prostoru a s možností případného rozšíření areálu
o další sportoviště – dětské hřiště, hřiště pro volejbal atd.
Připraveny k realizaci jsou také další menší akce údržby města.
Sem patří například rozšíření parkovacích míst na sídlišti Zvolenov, vybudování parkoviště pro lékaře pod budovou zdravotního střediska, výměna zbývajících oken na domě se službami
pro seniory, dokončení oprav dvorní části budov hotelu U Tří
králů, oprava lávky přes Mlýnský potok vedoucí ze zámku do
sportovního areálu Pod Břízami, výměna povrchu na školním
hřišti ZŠ Tovačov a vybudování dalších malých hrobových míst
na městském hřbitově.
Městský rozpočet pro tento rok počítá také s podporou činnosti zájmových spolků a sdružení působících v našem městě. Finanční prostředky budou uvolněny opět prostřednictvím
grantového programu. Bez našich spolků, jejich kulturních,
sportovních a společenských akcí, které pro nás každoročně
pořádají, by byl život v našem městě šedivý, nudný a smutný.
Vážení občané a čtenáři,
v závěru mého příspěvku mi ještě dovolte popřát vám pěknou
zimní dovolenou, pokud ji plánujete, a plnohodnotné společenské vyžití na plesech, pokud se na ně chystáte. Našim žákům
a studentům přeji krásné jarní prázdniny se spoustou zajímavých zážitků. Nám všem pak přeji pěknější zimu než tu, které
jsme se až dosud dočkali.
Leon Bouchal, starosta města
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Usnesení ze zastupitelstva
Město Tovačov
Zastupitelstvo města schválilo na svém
18. veřejném zasedání konaném
dne 27. 1. 2014 následující usnesení

349/18 – 14
350/18 – 14

Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené
verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným
osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Tovačov, kancelář starosty, Náměstí 12, Tovačov.

338/18 – 14

339/18 – 14

340/18 – 14
341/18 - 14
342/18 - 14
343/18 – 14
344/18 – 14

345/18 – 14

346/18 – 14

347/18 – 14

348/18 – 14

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
kontrolu usnesení ze 17. zasedání ZM, které se
konalo dne 9. 12. 2013.
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku
a vnitřní bezpečnosti na území města Tovačova a
činnosti OOP Kojetín za rok 2013.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje zprávu o činnosti rady města.
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou o
činnosti FV.
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou o
činnosti KV.
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí
zprávu o kontrole č. 11/2013.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje bezúplatný převod pozemků v k.ú. Tovačov parc.č.
362/169 o výměře 16 m2, 362/170 o výměře 200 m2
a 2919/8 o výměře 12 m2 z vlastnictví Města Tovačova do vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo města projednalo a vyhlašuje záměr
na prodej části pozemku parc.č. st. 659/1 v k.ú.
Tovačov za cenu 300,-- Kč/m2.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje prodej pozemků parc.č. 3210/4 o výměře 655 m2
a 3213/2 o výměře 16 m2 za cenu 150,-- Kč/
m2 a parc.č. st.416/2 o výměře 12 m2 a st. 417/3
o výměře 2 m2 za cenu 300,-- Kč/m2 v k.ú. Tovačov
Jednotě, spotřební družstvo Uherský Ostroh za
celkovou cenu 104.850,-- Kč. Náklady spojené se
sepsáním smlouvy bude hradit kupující.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje vykoupení pozemku parc.č. 3210/5 ostatní plocha a částí pozemků z parc.č. st. 690 zast. plocha
a nádvoří označených nově parc.č. 4022 a 4023
v k.ú. Tovačov od Jednoty Uherský Ostroh. Celková dohodnutá cena činí 67.200.- Kč. Náklady
spojené s vykoupením pozemků uhradí město
Tovačov.
Zastupitelstvo města projednalo a revokuje usne-
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351/18 – 14
352/18 – 14
353/18 – 14

sení č. 323/17-13 ze dne 9.12.2013.
Zastupitelstvo města projednalo a revokuje usnesení č. 324/17-13 ze dne 9.12.2013.
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí
přijetí:
a) neinvestiční dotace ve výši 553,-- Kč na úhradu
výdajů na uskutečněný zásah jednotky SDH,
b) účelové dotace ve výši 5.000,-- Kč na náklady
uskutečněné v roce 2013 v souvislosti s organizací
akce Galavečer v poutním kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou,
c) investiční dotace ve výši 3.020.727,45 Kč z Fondu soudržnosti a 177.689,64 Kč ze Státního fondu
životního prostředí z operačního programu ŽP na
akci Zateplení objektu městské víceúčelové haly
v Tovačově.
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 8/2013.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Rozpočet města Tovačov na rok 2014.
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje financování části nákladů spojených s realizací akce
„Komplexní revitalizace Tovačov – lokalita Jiráskova“ prostřednictvím finančního úvěru od vybrané banky.

Komentář
Město Tovačov podepsalo smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na akci Komplexní revitalizace Tovačov – lokalita Jiráskova.
Dotace činí maximálně 70% uznatelných nákladů. Zbývající částku bude třeba uhradit ze schváleného rozpočtu města Tovačova
pro rok 2014. Vzhledem k plánovaným dalším investičním akcím
a také s ohledem na minimální zadlužení města bylo navrženo
schválení financování spoluúčasti výše uvedené akce prostřednictvím finančního úvěru od vybrané banky. Přesná výše částky
čerpané z úvěru by byla stanovena po ukončení výběrového řízení na poskytovatele finančního úvěru a schválení smlouvy o dílo
s dodavatelem prací. Započetí prací v této lokalitě je plánováno
na začátek měsíce března.
354/18 – 14

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje OZV
č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Tovačova.
355/18 – 14 Zastupitelstvo města projednaloa bere na vědomí Zprávu o činnosti Svazku obcí mikroregionu
Střední Haná za rok 2013.
356/18 – 14 Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změnu
stanov Svazku obcí mikroregionu Střední Haná
následovně:
článek 6, bod 1. – Příspěvky jsou stanoveny ve výši
30,-- Kč na obyvatele trvale přihlášeného v obci
k 1. 1. daného roku
článek 7, bod 6. – Účetní závěrku Svazku obcí mikroregionu Střední Haná schvaluje valná hromada.
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Komentář
Výše členských příspěvků byla dosud stanovena na 20 Kč na obyvatele. Zvýšení je doporučeno z důvodu podpory činnosti MAS
Střední Haná, která v uplynulém pětiletém období připravovala
řadu dotačních žádostí pro jednotlivé obce regionu. Město Tovačov přes dotace z MAS získalo téměř 1 milion Kč. Jednalo se
o projekty ozelenění části sídliště Zvolenov, vybavení klubovny
zahrádkářů, opravu šaten fotbalového areálu, závlahu fotbalového hřiště, opravu balkónu budovy fary.
357/18 – 14

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje zapojení města Tovačova do projektu MAS Střední

Haná o.p.s. s názvem „Využití biologického odpadu v obcích MAS Střední Haná“.
Komentář
MAS Střední Haná, o.p.s., oslovila města a obce mikroregionu s možností zapojit se do projektu s názvem „Využití biologického odpadu v obcích MAS Střední Haná“. Cílem projektu
je získat vybavení na zpracování biologického odpadu. Město
Tovačov by tak mohlo získat za výhodných podmínek 100 ks
plastových kompostérů. Celková částka by činila asi 155 tis. Kč
a město Tovačov může získat dotaci ve výši 90%
Komentář doplnila: Veronika Zavadilová, zastupitelka města

Programové prohlášení Rady města Tovačova
Průběžné hodnocení za období 2011 – 2013
I. VEŘEJNÁ SPRÁVA
1. V čem budeme pokračovat
• Posilování rozpočtu města o finanční prostředky z dotačních programů Olomouckého kraje, ministerstev a OP podporovaných fondy EU.
Je plněno průběžně.
Rozpočet města Tovačova byl v hodnoceném období posílen následovně:
- rok 2011 - celkem 2 938 396 Kč
- rok 2012 - celkem 3 807 576 Kč
- rok 2013 - celkem 7 702 342 Kč
Jednalo se o finanční prostředky především z dotačních
programů Olomouckého kraje, MK ČR, MF ČR, MŠMT ČR
, MMR ČR a fondů EU.
• Modernizace vybavení Městského úřadu Tovačov.
Je plněno průběžně.
Proběhla rekonstrukce počítačové sítě včetně výměny
hlavního serveru a několika počítačů. V kanceláři finančního odboru byla vyměněna okna a opraven strop. Byla
provedena výměna oken v prostorách knihovny a na budovách radnice č. 11 a 12 na straně do náměstí. Čelní fasáda budovy radnice č. 12 prošla památkovou obnovou.
Ve většině kanceláří MěÚ Tovačov byla vyměněna stropní
svítidla.
• Modernizace informačního systému města, nové webové
stránky města, změna koncepce Tovačovského kamelotu,
oprava městského rozhlasu.
Je plněno průběžně.
Do provozu byly uvedeny nové webové stránky města
Tovačov a zámku Tovačov.
Byla podána žádost o dotaci na výměnu stávajícího rozhlasu
za nový bezdrátový rozhlas.
2. Co chceme nového
• Úprava organizační struktury Městského úřadu Tovačov.
Prozatím není splněno.
• Nastavení limitu vyhlašování veřejných zakázek a nabídkových řízení od 100 tis. Kč, včetně jejich zveřejňování na
webových stránkách města.
Je splněno.
Veškeré zakázky nad 100 tis. Kč bez DPH jsou řešeny nabídkovým nebo výběrovým řízením a vyhlašování je zveřejněno na webových stránkách města.
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•

Provedení inventarizace nepotřebného majetku města, včetně rozhodnutí o jeho dalším využití.
Je plněno průběžně.
Vybrané nepotřebné pozemky v majetku města byly nabídnuty k prodeji a některé z nich byly prodány (pozemek pod
budovou nákupního střediska v Nádražní ulici, pozemky
pod garážemi na Podzámčí atd.).

II. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA
1. V čem budeme pokračovat
• Postupná rekonstrukce chodníků ve městě.
Je plněno průběžně.
Zrekonstruován byl chodník v ulici Široká a Kpt. Jaroše na
úseku od zdravotního střediska až po konec školní zahrady
mateřské školy.
• Rozšíření počtu parkovacích míst na sídlišti Zvolenov a
v dalších vybraných lokalitách města.
Prozatím není splněno.
2. Co chceme nového
• Zpracování architektonické studie rekonstrukce autobusového nádraží.
Je splněno. Studie byla dokončena v roce 2013.
• Zpracování dopravní studie pro lokalitu Podzámčí.
Prozatím není splněno.
• Rekonstrukce komunikací v ulicích Smetanova, Jiráskova a
Podvalí.
Prozatím není splněno.
• Oprava dvorní části hotelu U Tří králů.
Je splněno.
Dvorní část budovy hotelu byla staticky zajištěna, zhotovena
byla nová podlaha, nové omítky, rozvod kanalizace a úprava
dlažby.
• Oprava mostu přes Mlýnský potok ze sportovního areálu do
zámku.
Prozatím není splněno.
• Rozšíření míst v urnovém háji na městském hřbitově.
Je splněno. Na městském hřbitově bylo vybudováno celkem 28 nových menších hrobových míst pro uložení urny.
V prostorách hřbitova byl vybudován přístřešek pro venkovní smuteční obřady a budova márnice získala novou fasádu.
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III.ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
1. V čem budeme pokračovat
• II. etapa oprav budov základní školy.
Je splněno.
Na budovách základní školy v ulicích Förchtgottova
a Podvalí byla vyměněna všechna okna. V prostorách školní
budovy byly modernizovány žákovské toalety a šatny žáků.
Byl proveden nátěr střechy budovy v ulici Förchtgottova.
• Podpora činnosti zájmových kroužků.
Plněno průběžně.
Na činnost zájmových spolků přispívá město ze svého rozpočtu formou přímých příspěvků na provoz a také prostřednictvím grantového programu.
• Podpora činnosti ZUŠ Tovačov.
Plněno průběžně.
V prostorách ZUŠ Tovačov byla vyměněna podlahová krytina na chodbách. V roce 2013 byla provedena oprava vadné
kanalizace.
• Výměna oken na zdravotním středisku
Splněno, všechna okna na budově zdravotního střediska
v ulici Široká byla vyměněna. Na zdravotním středisku byl
proveden nátěr střechy a v ordinacích lékařů byla vyměněna
stropní svítidla.
2. Co chceme nového
• Příprava zateplení budovy mateřské školy.
Plněno průběžně.
Byl vypracován energetický audit a postupně jsou vyměňována okna.
• Prodloužení provozu mateřské školy přes letní prázdninové
měsíce.
Není plněno.
Většina rodičů tuto službu nepožaduje.
• Příprava zateplení budovy zdravotního střediska.
Plněno průběžně.
Byl vypracován energetický audit a vyměněna byla všechna
okna.
• Vybudování nových parkovacích míst pro lékaře za budovou zdravotního střediska.
Prozatím není splněno.
IV. BEZPEČNÉ MĚSTO
1. V čem budeme pokračovat
• Spolupráce s OO Policie ČR Kojetín v zajišťování bezpečnosti ve městě.
Plněno průběžně.
Vedení města Tovačova se pravidelně každý měsíc schází
se zástupci OO PČR Kojetín a řeší aktuální situaci týkající se problematiky bezpečnosti ve městě. Vedoucí OO PČR
Kojetín každoročně zpracovává hodnotící zprávu o stavu
bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě, kterou předkládá k projednání zastupitelstvu města.
Při všech větších kulturních a společenských akcích jsou policejní hlídky přítomny ve městě. Na náměstí byla nainstalována nová IP kamera.
• Spolupráce s bezpečnostními agenturami při zajištění pořádku na kulturních akcích pořádaných ve městě.
Plněno průběžně.
Při pořádání největších akcí ve městě spolupracuje město
Tovačov s vybranou bezpečnostní agenturou.
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2. Co chceme nového
• Úprava přechodů pro chodce v souladu s platnou legislativou.
Plněno průběžně.
Po dohodě s PČR byly vyznačeny dva přechody pro chodce
na místních komunikacích v ulici Förchtgottova před budovou ZŠ a v ulici Cimburkova na autobusovém nádraží.
• Řešení parkování osobních a nákladních vozidel na území
města.
Prozatím není splněno.
• Řešení parkování v centru města, zejména na náměstí.
Prozatím není splněno.
V. BYDLENÍ
1. V čem budeme pokračovat
• Pravidelná údržba bytového fondu města.
Plněno průběžně.
Byla provedena výměna části oken v bytových domech
č. 10 na Náměstí a č. 87 v ulici Široká, v bytovém domě
č. 25 na Náměstí byla provedena oprava kanalizace, rekonstrukce koupelny v bytě č. 5 a montáž nového topidla
v bytě č. 4. Na tomto domě byla provedena také oprava
štítů. V domech č. 10 na Náměstí a č. 531 v ulici Jiráskova
byly nainstalovány nové domovní telefony. Na střechu
domu č. 87 v ulici Široká byly nainstalovány sněhové zábrany. V bytovém domě č. 531 v ulici Jiráskova bylo provedeno zateplení sklepů.
2. Co chceme nového
• Výměna střešní krytiny na bytových domech v ulici
Jiráskova.
Plněno průběžně.
Střešní krytina byla vyměněna na domě č. 531.
• Výměna oken na domě s byty pro seniory.
Plněno průběžně. Vyměněna byla všechna okna do ulice
Široká.
• Příprava nové lokality „Za humny“ pro výstavbu rodinných
domů.
Plněno průběžně.
Zpracovává se zastavovací studie.
• Sjednocení cen nájemného všech bytů v majetku města s cílem dosažení tržní úrovně.
Plněno průběžně.
VI. SOCIÁLNÍ SFÉRA A ZAMĚSTNANOST
1. V čem budeme pokračovat
• Podpora činnosti Klubu seniorů Tovačov.
Plněno průběžně.
Město Tovačov každoročně přispívá ze schváleného rozpočtu na činnost Klubu seniorů Tovačov a také hradí v plné výši
náklady na provoz klubovny pro seniory.
• Podpora prorodinných aktivit ve městě.
Plněno průběžně.
Město Tovačov podporuje činnost zájmových spolků a
neziskových organizací při pořádání prorodinných aktivit ve městě (Dětský den se Šancí, Těšíme se na prázdniny,
Příměstský tábor atd.). Prostřednictvím Komise pro rodinu organizuje každý rok v měsíci únoru Týden manželství.
V rámci hodového programu v roce 2013 byla vysazena
rodiči s dětmi nová lipová alej v prostorách kynologického
areálu. V rámci této akce s názvem „Zasaď si svůj strom“
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bylo vysazeno celkem 23 mladých lip.
Spolupráce s Domovem pro seniory Tovačov.
Plněno průběžně.
Město Tovačov spolupracuje s DS Tovačov při pořádání
přednášek a akcí pro seniory ve městě. Prostřednictvím
finančních a věcných darů podporuje konání kulturních
a sportovních akcí v DS Tovačov (Zahradní slavnost,
Petangový turnaj). Z rozpočtu města je poskytován každoročně finanční příspěvek na úhradu části provozních
nákladů spojených s ubytováním občanů města v DS
Tovačov. DS Tovačov zajišťuje stravování pro některé seniory ve městě.
Spolupráce s podnikatelskými subjekty působícími ve městě.
Plněno průběžně.
Podnikatelské subjekty finančně podporují konání sportovních, kulturních a společenských akcí ve městě (Týden
manželství, Rocková noc, Tovačovský portál, Turnaj firem
v nohejbale, Svatováclavské hody, Adventní akce). Řada
místních firem spolupracuje při údržbě města.
Spolupráce s Úřadem práce Přerov při obsazování sezónních pracovních míst na úklid města a údržbu zeleně nezaměstnanými občany města.
Plněno průběžně.
Sezónní pracovní místa na úklid města a údržbu zeleně
jsou obsazována nezaměstnanými občany města, kteří jsou
v evidenci ÚP Přerov. Úřad práce Přerov přispívá na jejich
mzdu. V roce 2013 bylo takto zaměstnáno deset pracovníků.
Zajišťování veřejné služby pro nezaměstnané občany města.
Plněno průběžně.
Veřejná služba byla využívána několika občany města v období, kdy to platná legislativa umožňovala. V současné době
to však možné není.

2. Co chceme nového
• Rozšíření služeb pro seniory ve městě.
Prozatím není splněno.
• Vybudování nových odpočinkových míst ve městě.
Prozatím není splněno.
• Zapojení mládeže a seniorů do příprav kulturních a společenských akcí ve městě.
Plněno průběžně.
Mládež a senioři jsou zapojování do příprav a realizaci kulturních a společenských akcí ve městě (Týden manželství,
Rocková noc, Tovačovský portál, Senior symposium, Dětský
den, Den seniorů, Svatováclavské hody, Zpívání koled atd.).
• Zajištění nabídky letních brigád pro studenty při úklidu
města a zámku.
Plněno průběžně.
Letní brigády jsou studentům každoročně nabídnuty při
úklidu města, údržbě zeleně, úklidu zámku a pořádkové
službě na Tovačovských jezerech.
VII. KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS
1. V čem budeme pokračovat
• Podpora činnosti zájmových spolků ve městě.
Plněno průběžně.
Město Tovačov podporuje činnost zájmových spolků působících na území města formou finančních příspěvků z rozpočtu města na provoz, pronájmy a činnost. Činnost je pod-

strana 6

•

porována také prostřednictvím grantového programu.
Organizace kulturních, sportovních a společenských akcí
pro občany města.
Plněno průběžně.
Město Tovačov organizuje každoročně několik kulturních, sportovních a společenských akcí (Májové oslavy,
Tovačovský fěrtóšek, Tovačovský portál, Tovačovské kulturní léto, Nohejbalový turnaj, Svatováclavské hody, Den
seniorů, Rozsvěcení vánočního stromu, Vítání Nového
roku). Finančně, organizačně a partnersky se podílí také
na akcích pořádaných zájmovými spolky a neziskovými
organizacemi (Přehlídka pohybových skladeb, Velikonoce
na zámku, Noční prohlídky zámku, Noční čtení na zámku,
Plavecký maratón, Carp maratón Tovačov, Vánoce na zámku).
Organizace Týdne manželství
Plněno průběžně.
Týden manželství je organizován každý rok, vždy v průběhu
měsíce února.

2. Co chceme nového
• Podpora sportovních aktivit pro mládež.
Plněno průběžně.
Sportovní aktivity pro mládež jsou podporovány prostřednictvím finanční podpory sportovních organizací ve městě
(TJ Sokol Tovačov, Klub dráhového golfu, Aktivní Tovačov,
SDH Tovačov) a také prostřednictvím finanční podpory
činnosti sportovních zájmových kroužků organizovaných
v ZŠ a MŠ Tovačov.
• Propagace kulturních aktivit zámku Tovačov mezi občany
města.
Plněno průběžně.
Kulturní aktivity realizované na tovačovském zámku jsou
propagovány ve vývěskách města, na webových stránkách
města i zámku, ve výlohách některých obchodů ve městě
a také na plakátovacích plochách ve městě.
O jejich konání jsou občané města informování také prostřednictvím hlášení městského rozhlasu a posíláním informačních sms zpráv.
• Vyhlašování výročních cen města za přínos v oblasti kultury, sportu a rozvoje města.
Plněno průběžně.
Výroční ceny města Tovačova byly uděleny za roky 2011,
2012 a 2013.
• Postupná rekonstrukce a modernizace městské víceúčelové
haly.
Splněno.
Rekonstrukce a modernizace městské víceúčelové haly proběhla v roce 2013. Celá budova byla zateplena včetně střechy.
Hala získala novou barevnou omítku. Nainstalovány byly
nové okapy a okapové svody a nový hromosvod. Vyměněna
byla okna na hlavním sále a vstupní dveře do vestibulu
a malého sálu. Kompletně byly zrekonstruovány toalety pro
veřejnost a ve vstupním vestibulu byla vyměněna všechna
stropní svítidla.
• Modernizace Sportovního areálu Pod Břízami.
Plněno průběžně.
Město Tovačov se finančně a organizačně podílelo v roce
2013 na provedení úpravy hlavní hrací plochy, vybudování
závlahy a úpravě hlavní tribuny pro diváky.
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VIII. PAMÁTKOVÁ PÉČE
1. V čem budeme pokračovat
• Postupná památková obnova zámku Tovačov.
Plněno průběžně.
V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce podlahy v místnosti před Rytířským sálem a byla podána žádost o dotaci
do Regionálního operačního programu Střední Morava na
památkovou obnovu Spanilé věže zámku Tovačov. Žádosti
bylo vyhověno a práce v současné době probíhají.
V roce 2013 byla provedena památková obnova altánu v zámeckém parku a vypracován byl projekt I. etapy revitalizace zámeckého parku. V 1. patře vídeňského křídla zámku
byla provedena oprava prasklin stěn a stropů ve vybraných
místnostech s následným vymalováním. Na vyhlídkovém
ochozu zámecké věže byla provedena oprava potrhaných
ochranných sítí.
V 1. patře arkádového křídla byla provedena oprava dveří
a zárubní včetně jejich nátěru. Na přední Pernštejnské věži
byla provedena oprava okapů a okapových svodů. Na chodbě před vstupem do prostor obřadní síně byla provedena
renovace dřevěné podlahy.
• Pravidelná odborná údržba památek v majetku města.
Plněno průběžně.
V roce 2012 byla realizována oprava čelní fasády budovy radnice č. 12 na náměstí a restaurována socha sv. Jana
Nepomuckého před hostincem Na Nábřeží. Zpracován byl
restaurátorský záměr na restaurování kašny na náměstí
a projekt na obnovu fasády domu č. 11 na Náměstí. V roce
2013 byla restaurována kamenná vana kašny na náměstí
a vyměněno bylo čerpadlo, které zásobuje kašnu vodou ze
studny.
• Spolupráce se Sdružením historických sídel Čech, Moravy
a Slezska.
Plněno průběžně.
Město Tovačov je členem sdružení a pravidelně se účastní
zasedání týkajících se činnosti sdružení. Díky aktivitě sdružení je každý rok vypisován MK ČR Program regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón, ze kterého město Tovačov čerpá finanční prostředky na obnovu zapsaných kulturních památek (oprava
střechy fary v Tovačově, památková obnova altánu v zámeckém parku, sanace zdiva proti zemní vlhkosti obřadní síně
židovského hřbitova).
• Spolupráce s Národním památkovým ústavem Olomouc.
Plněno průběžně.
Město Tovačov několikrát ročně žádá NPÚ Olomouc o vydání stanoviska k obnově kulturních památek. Ve spolupráci s NPÚ Olomouc je zpracováván stavebně historický průzkum opevnění tovačovského zámku.
• Spolupráce s Římskokatolickou farností Tovačov při údržbě
církevních památek.
Plněno průběžně.
Město Tovačov získalo pro farnost finanční prostředky na
opravu krovů a střechy fary v Tovačově od MK ČR a samo
se na opravě finančně podílelo. Finančně přispělo také na
zhotovení repliky Tovačovské madony.
2. Co chceme nového
• Obnova fasády budov radnice.
Splněno částečně.
Obnovena byla fasáda na budově radnice č. 12 na Náměstí.
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Restaurování kašny na náměstí.
Plněno průběžně.
Byl zpracován restaurátorský záměr a podána žádost o dotaci. V roce 2013 byla restaurována kamenná vana kašny
a vypracován byl restaurátorský záměr na restaurování podstavce se sochou sv. Václava.
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého před hostincem
Na Nábřeží.
Splněno.
Socha byla zrestaurována v roce 2012.
Vypracování nového Programu obnovy městské památkové
zóny Tovačov.
Plněno průběžně.
Práce na vypracování nového programu probíhají. Realizovány jsou svépomocí pracovníky MěÚ Tovačov.
Zjednodušení provádění menších oprav domů v památkové
zóně Tovačov a také v ochranném pásmu památkové zóny.
Prozatím není splněno.

IX. CESTOVNÍ RUCH
1. V čem budeme pokračovat
• Modernizace expozic zámku Tovačov.
Plněno průběžně.
Nově byla zhotovena expozice v pánském pokoji barokního
křídla a expozice prusko-rakouské války z roku 1866 v prostorách arkádového křídla.
• Propagace města ve spolupráci s médii.
Plněno průběžně.
Město Tovačov spolupracuje s Rádiem Haná, Českým rozhlasem Olomouc, Kabelovou televizí Přerov, Přerovským
deníkem, Týdeníkem 5 + 2, Českou televizí a ČTK.
• Podpora aktivit pro rozvoj cestovního ruchu.
Plněno průběžně.
Jsou vydávány propagační materiály, město se prezentuje
v médiích a na veletrhu CR.
• Organizace řízeného koupání na Tovačovských jezerech.
Plněno průběžně.
Řízené koupání ve vymezeném prostoru Annínského jezera
se uskutečňuje. Byla provedena údržba břehů a nainstalovány schůdky do vody.
• Propagace cyklostezky Bečva.
Plněno průběžně.
Město Tovačov se aktivně podílí na propagaci Cyklostezky
Bečva. Vydány byly nové mapy cyklostezky, průběžně jsou
aktualizovány webové stránky cyklostezky, bylo dokončeno
dopravní značení až do Tovačova a připravuje se značení
podélné. Cyklostezka je také prezentována na veletrhu cestovního ruchu. V roce 2013 byl vyroben reklamní spot.
• Spolupráce se sdružením Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu.
Plněno průběžně.
Město Tovačov je členem Sdružení a pravidelně se účastní pracovních schůzek a valných hromad. V propagačních
materiálech vydávaných sdružením jsou propagovány také
tovačovské atraktivity pro cestovní ruch – zámek, rybníky,
jezera, církevní památky, pomníky 1866, židovský hřbitov.
• Propagace města na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
v Brně.
Plněno průběžně.
Město Tovačov se každý rok v měsíci lednu účastní veletrhu
jako součást expozice Olomouckého kraje.
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2. Co chceme nového
• Spolupráce s Olomouckým krajem při zajišťování propagace zámku a města.
Plněno průběžně v rámci aktivit ve sdružení Střední Morava
– Sdružení cestovního ruchu.
• Vybudování příměstského kempu.
Prozatím není plněno.
• Vypracování studie cyklostezky na úseku Tovačov – Troubky.
Je splněno.
Byl vypracován projekt s názvem „Cyklostezka Bečva, úsek
Tovačov – Troubky“.
• Vybudování naučných stezek na území města.
Je splněno.
Naučná stezka „Po stopách bitvy u Tovačova z roku 1866“
byla vybudována a otevřena v roce 2013 při zahájení zámecké sezóny.
X. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1. V čem budeme pokračovat
• Postupná revitalizace městských parků.
Plněno průběžně.
Postupně probíhá revitalizace parku v ulici Široká.
• Efektivní úklid města a údržba veřejné zeleně.
Plněno průběžně.
Úklid města a údržba zeleně jsou realizovány prostřednictvím kmenových zaměstnanců, ale také sezónně, prostřednictvím zaměstnávání občanů vedených v evidenci Úřadu
práce Přerov.
Modernizace strojového parku údržby města.
Plněno průběžně.
Byla provedena repase vozidla Avia, pořízeny byly tři nové
křovinořezy. V roce 2013 bylo zakoupeno nové nákladní
vozidlo značky IVECO na převoz kontejnerů. Pro středisko
údržby města byl vybudován nový rozvaděč.

•

•

•

•

•

•
•
•

•
2. Co chceme nového
• Rozšíření provozních hodin sběrného místa odpadů.
Je splněno.
Provozní hodiny byly rozšířeny takto:
- středa 8 – 17 hodin každý týden
- sobota 8 – 11 hodin každý lichý týden

Rozšíření sběrných míst pro tříděný odpad.
Je splněno.
Počínaje IV. čtvrtletím roku 2013 byl ve městě zahájen nový
systém sběru PET lahví.
Vybudování sběrných míst pro biologický odpad.
Je splněno.
Ve městě bylo vybudováno celkem 15 míst na sběr biologického odpadu, na kterých je k dispozici celkem 28 kontejnerů.
Zajištění velkoobjemových kontejnerů na sběr papíru a papírových kartonů.
Je splněno.
Velkoobjemové kontejnery jsou umístěny v prostorách
sběrného místa odpadů.
Rozšíření počtu odpadkových košů ve městě, včetně košů
na psí exkrementy.
Plněno průběžně.
Nové koše na psí exkrementy byly již ve městě rozmístěny.
Postupná obnova a modernizace městského mobiliáře.
Plněno průběžně.
Vyměněno bylo několik laviček. Byla provedena oprava a vymalování veřejného WC na autobusovém nádraží.
Čekárna autobusového nádraží byla vymalována a její venkovní fasáda dostala nový kabát. Na změně vzhledu čekárny
se výraznou měrou podíleli žáci ZŠ Tovačov.
Podpora údržby předzahrádek u domů.
Prozatím není splněno.
Podpora obnovy domovních fasád.
Prozatím není splněno.
Postupná likvidace náletových dřevin v okolí zámku.
Plněno průběžně.
Vyřezány byly náletové dřeviny na březích opevnění zámku v ulici Cimburkova a částečně také v prostorách lokality
„Bloudník“.
Spolupráce s KÚ Olomouckého kraje, Magistrátem města
Přerova, sousedními obcemi a Povodím Moravy, s. p., při
přípravě studie protipovodňových opatření týkajících se povodí řek Morava a Bečvy.
Je splněno.
Studie byla zpracována.
Mgr. Bc. Leon Bouchal, starosta města

Investiční akce a akce údržby realizované na zámku Tovačov v roce 2013
a financované přímo z rozpočtu města
Pč. Název akce

Částka v Kč

1. Výroba informačních panelů do expozice 1866

22 354,-

2. Oprava popraskaného zdiva vybraných místností 1. patra vídeňského křídla včetně malování stěn

34 212,-

3. Oprava části dveří a zárubní v 1. patře arkádového křídla

34 594,-

4. Oprava části zdiva opevnění vnitřního zámeckého příkopu
5. Oprava části okapů a okapových svodů

7 260,11 161,-

6. Průběžná údržba hodinového stroje věžních hodin

4 500,-

7. Oprava akumulačních kamen

5 642,-

8. Oprava poškozených sítí oken vyhlídkového ochozu Spanilé věže

3 920,-
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9. Průběžná údržba zabezpečovacího zařízení
10. Servis klimatizace v obřadní síni
11. Renovace dřevěné podlahy před vstupem do obřadní síně
Celkem

4 598,2 286,45 662,176 189,-

Investiční akce a akce údržby realizované v Tovačově v roce 2013
a financované přímo z rozpočtu města
Pč.

Název akce

Částka v Kč

1. Oprava kanalizace a oprava koupelny v domě č. 25 na Náměstí

39 417,-

2. Instalace domovních telefonů v domech č. 10 na Náměstí a v domě č. 531 v ulici Jiráskova

38 900,-

3. Montáž sněhových zábran na střechu domu č. 87 v ulici Široká (Dům se službami pro seniory)

12 400,-

4. Nátěr střechy na budově zdravotního střediska

57 860,-

5. Výměna stropních svítidel v ordinacích na zdravotním středisku

75 064,-

6. Oprava odpadu v prostorách ZUŠ Tovačov

11 657,-

7. Výměna radiátorů v hotelu U Tří králů

42 078,-

8. Výměna oken v domě č. 87 v ulici Široká (Dům se službami pro seniory)
9. Výměna oken v domě č. 10 na Náměstí
10. Instalace nového topidla v domě č. 25 na Náměstí

144 975,61 186,11 339,-

11. Statické zajištění stěn dvorního traktu hotelu U Tří králů

118 313,-

12. Nová fasáda dvorního traktu hotelu U Tří králů

154 880,-

13. Oprava štítů domu č. 25 na Náměstí

74 899,-

14. Vybudování nového rozvaděče pro středisko údržby

34 416,-

15. Oprava WC na autobusovém nádraží včetně vymalování

30 000,-

16. Rekonstrukce sociálních zařízení ve sportovní hale

725 664,-

17. Zateplení sklepů v bytových domech č. 531 a 532

25 530,-

18. Výměna čerpadla v kašně na Náměstí

15 500,-

19. Nákup křovinořezu pro středisko údržby

20 000,-

20. Nákup nového nákladního automobilu pro středisko údržby

946 220,-

21. Výměna části oken na budově ZŠ Tovačov v ulici Podvalí

542 677,-

22. Instalace nové IP kamery na dům č. 25 na Náměstí

18 985,-

23. Vybudování přístřešku na městském hřbitově

59 000,-

24. Oprava budovy márnice na městském hřbitově – 2. etapa

88 330,-

25. Výměna oken na domě č.11 na Náměstí – budova radnice

104 665,-

26. Výměna svítidel ve vybraných kancelářích MěÚ Tovačov

13 000,-

27. Výměna svítidel ve vstupním vestibulu sportovní haly

20 000,-

28. Demolice části mostu na polní cestě do obce Ivaň
29. Zhotovení a instalace kovaných mříží na altán v zámeckém parku
30. Instalace nového hromosvodu na budovu sportovní haly
Celkem

Číslo 5/2013

108 779,67 600,114 950,3 778 284,-
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Investiční akce realizované v Tovačově v roce 2013
a spolufinancované z dotačních programů
Pč.

Název akce

Poskytovatel dotace
Dotační titul

Dotace

Spoluúčast města
Podíl vlastníka
Celkem

1. Památková obnova altánu v zámeckém parku zámku Tovačov

Ministerstvo kultury ČR
Program regenerace městských památkových zón

100 000,-

154 100,-

254 100,-

2. Sanace proti zemní vlhkosti – obřadní síň židovského hřbitova v
Tovačově

Ministerstvo kultury ČR
Program regenerace městských památkových zón

100 000,-

28 904,15 614,-

144 518,-

3. Chceme si hrát v zahradě – veřejné Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
dětské hřiště v ulici Kpt. Jaroše
Podpora obnovy a rozvoje venkova

383 547,-

164 379,-

547 926,-

218 614,3 716 442,-

1 562 074,-

5 497 130,-

1 909 457,15 614,-

6 443 674,-

4. Zateplení městské víceúčelové haly Státní fond životního prostředí ČR
v Tovačově
Operační program Životní prostředí
– MŽP ČR
Celkem

4 518 603,-

Přehled sponzorských darů pro město Tovačov – rok 2013
Pč.

Dárce

Částka

Účel

1. Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá

20 000,- Kulturní akce ve městě

2. van Gansewinkel, a.s., Modřice

15 000,- Kulturní akce ve městě

3. Rybářství Tovačov

10 000,- Folkový festival Tovačovský portál

4. Dalkia, a.s.

15 000,- Adventní akce ve městě

5. van Gansewinkel, a.s., Modřice

5 000,. Adventní akce ve městě

6. Statutární město Přerov

5 000,- Galavečer v kostele v Dubu nad Moravou

Celkem

70 000,-

Přehled dalších finančních prostředků získaných do rozpočtu města
z dotací v roce 2013
Pč.

Název akce
1. Zajištění provozu Jednotky SDH
Tovačov

Poskytovatel dotace
Dotační titul
Olomoucký kraj
Příspěvek na požární techniku

Dotace

Spoluúčast města
Podíl vlastníka
Celkem

20 000,-

28 564,-

48 564,-

142 339,168 000,-

28 450,0,-

170 789,168 000,-

3. Folkový festival Tovačovský portál Olomoucký kraj
Podpora kulturních aktivit
v Olomouckém kraji

20 000,-

110 000,-

130 000,-

4. Svatováclavské hody v Tovačově

80 000,-

116 992,-

196 992,-

2. Odborná příprava a věcné vybave- Olomoucký kraj
ní jednotky SDH Tovačov
Zabezpečení akceschopnosti jednotek
SDH v OK
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5. Podpora zaměstnanosti ve městě

Úřad práce Přerov
Podpora zaměstnanosti

966 400,-

0,-

966 400,-

6. Příspěvek na výkon státní správy

Ministerstvo financí ČR
Výkon státní správy

1 380 100,-

0,-

1 380 100,-

7. Příspěvek na dojíždějící žáky ZŠ

Okolní obce
Příspěvek na dojíždějící žáky ZŠ

300 900,-

0,-

300 900,-

8. Volby prezidenta ČR

Ministerstvo financí ČR
Státní rozpočet

53 000,-

- 445,-

52 555,-

9. Volby do PS Parlamentu ČR

Ministerstvo financí ČR
Státní rozpočet

53 000,-

7 517,-

60 517,-

3 183 739,-

291 078,-

3 474 817,-

Celkem

Rozpočet města Tovačova na rok 2014
Rozpočet na rok 2014 schválen ZM dne 27. 1. 2014 pod bodem usnesení 352/18-14
Důvodová zpráva:
Finanční hospodaření města se řídí zákonem č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Strukturu příjmů a výdajů města určuje rozpočtová skladba.
Při sestavování rozpočtu města Tovačova na rok 2014 vychází
město z rozpočtového výhledu, předpokládaných provozních
výdajů dle požadavků, připravovaných nebo probíhajících investičních akcí. Příjmová část rozpočtu je sestavena dle skutečných příjmů z roku 2013, které posílily rozpočet na základě
schváleného zákona o rozpočtovém určení daní.
Rozdělení rozpočtu:
Příjmy - daňové
- nedaňové
- přijaté dotace

- financování – invest. úvěr, převod z Fondu rezerv a rozvoje
Výdaje - neinvestiční
- kapitálové
- financování – splátky úvěrů, splátkový kalendář
Pokud město Tovačov obdrží v roce 2014 další příjmy nad rámec
schváleného rozpočtu, budou do rozpočtu města zařazeny i další
investiční nebo neinvestiční akce, které vycházejí ze schváleného Programového prohlášení Rady města Tovačova. O zařazení
jednotlivých položek do rozpočtu rozhodne zastupitelstvo města.
Změny rozpočtu během roku 2014 budou prováděny prostřednictvím rozpočtových opatření v časové posloupnosti podle
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb. Zastupitelstvo města pověřuje
radu města prováděním rozpočtových opatření v rozsahu do
100.000,- Kč v rámci jednotlivých účetních případů. Při změně
rozpisu paragrafu na položky již schváleného rozpočtu se nejedná o změnu rozpočtu a rozpočtové opatření se neprovádí.

I. Příjmy
Odd.par.

Text

Třída 1

Daňové příjmy

Rozpočet 2014

1111

Daň z př.FO ze závislé činnosti

1112

Daň z př. FO ze samostatně výdělečné činnosti

200.000

1113

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

500.000

1121

Daň z příjmů PO

1122

Daň z příjmů PO za obce

1211

Daň z přidané hodnoty

1332

Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší

1334

Odvody za odnětí zemědělské půdy

1340

Poplatek za komunální odpad

1341

Poplatek ze psů

Číslo 5/2013

5.200.000

5.000.000
500.000
11.000.000
2.000
200.000
1.656.000
71.000
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1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1344

Poplatek ze vstupného

1351

Odvod loterií a podobných her

1355

Odvod z výherních hracích přístrojů

1361

Správní poplatky

1511

Daň z nemovitosti
CELKEM

Třída 2

150.000
1.000
200.000
1.600.000
200.000
3.100.000
29.580.000

Nedaňové příjmy
1011 ZPF-příjmy z pronájmu pozemků

657.000

2119 Ost.záležitosti těžebního průmyslu

400.000

3314 Knihovna

30.000

3319 Příjmy z kultury

105.000

3321 Činnost v zámku

300.000

3321 Obřadní síň – svatby

70.000

3349 Zál.sděl.prostředků – Tovačovský kamelot

15.000

3599 Zdravotní středisko

481.000

3612 Bytové hospodářství

1.730.400

3613 Nebytové hospodářství
3619 Ostatní rozvoj bydlení – pronájem kotlů Dalkia

931.000
6.000

3631 Veřejné osvětlení - pronájem sloupů

20.000

3632 Pohřebnictví - pronájem hrobových míst

10.000

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu – podnikatelé

279.200

3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadu

160.000

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
6171 Činnost místní správy a pronájem skříněk

12.000
7.000

6310 Příjmy z úroků

30.000

6409 Služba pro důchodce

45.000

CELKEM

Třída 4
4112

5.288.600

Přijaté dotace
Neinv.přijaté transfery ze SR

1.300.000

CELKEM

1.300.000

8123

Invest.úvěr – zateplení SH

881.100

4133

Převody z vlastních fondů

5.066.800

PŘÍJMY CELKEM

strana 12

42.116.500

Číslo 5/2013

Tovačovský kamelot

II. Výdaje
Odd.par.

Text

Třída 5

Neinvestiční výdaje

1014

Ozdrav.zvířat
Deratizace hlodavců, odchyt psů, náklady na útulek, krmivo.

2212

Silnice
OOV, ochr.pomůcky, materiál,dopravní značky, písek, PHM, telefon, revize, technické prohlídky,oprava silnice v ulicích Prostějovská a Žižkova,

605.000

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Oprava chodníků 300tis. a bílého mostku 50tis., odpadkové koše, úroky z úvěru 18.000,-- Kč.
Propagace cyklostezky Bečva, věcné břemeno Povodí M.

388.000

2221

Provoz veřejné silniční dopravy
Neinvestiční výdaje obsahují příspěvek na dopravní obslužnost na autobusových linkách
Přerov, Prostějov, Olomouc a Kojetín.

360.000

2321

Odvádění a čistění odpadních vod
Zajištění provozu čerpací stanice na Podzámčí-dešťová
kanalizace, spotřeba elektrické energie.

3119

Základní a mateřská škola – provoz
Příspěvek obsahuje výdaje na spotřebu energií včetně dětské knihovny, opravy a udržování budov,
věcná a mzdová režie za zaměstnance, OOV, cestovné, silniční daň, PHM, pojištění majetku, odpisy,
Závazné ukazatele: výdaje na reprezentaci ZŠ 3.000,-- Kč,mzda speciálního pedagoga
250.000,-Kč,vč. odvodů,
Výměna povrchu na školním hřišti v ZŠ a MŠ Tovačov

3.850.000

Knihovna
Neinvestiční výdaje obsahují náklady na nákup knih, nákup DHM,OOV,poštovné, cestovné,
členský poplatek Svazu knihovníků, spoluúčast k dotaci,

135.000

3314

Rozpočet 2014

60.000

75.000

30.000

300.000

7.500

33190001

Záležitosti kultury – kronika
Neinvest.výdaje – částka zahrnuje odměnu kronikáře.

33190002

Zál. kultury – ostat.činnost
Neinvestiční výdaje obsahují kulturní a společenské akce, nákup propag. materiálu, propagace
města v médiích,
věcné a finanční dary.

550.000

33213001

Činnost v zámku – provoz
Neinvestiční výdaje jsou určeny na běžnou údržbu a opravy, mzdy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje, hlídky PO, revize, nájemné za zapůjčení sbírkových předmětů, DHM, spotřebu energie, školení, cestovné, telefon,opravy okapu a svodů- arkádové křídlo,opravy
Střešní krytiny, věžních hodin, dveří a oken.

1.686.000

33210003

Obřadní síň
Neinvestiční výdaje jsou určeny na zajištění provozu OS, spotřebu materiálu, energie, OOV,
koberec na schodiště před obřadní síní.

130.000

3322

Zachování a obnova kulturních památek
Neinvestiční výdaje představují spoluúčast města při čerpání dotací z Olomouckého kraje,
Ministerstva kultury: statické zajištění opěrné zdi v zámeckém příkopu,
spoluúčast k dotaci Židovské obci, izolace terasy a oprava Sally Terany,

385.000

3349

Záležitosti sděl. prostředků –Tovačovský kamelot
Neinvestiční výdaje obsahují náklady spojené se čtvrtletním vydáním a tiskem brožury
Tovačovský kamelot (300 ks).

50.000

Číslo 5/2013

30.000
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3392

Klub důchodců
Neinvestiční výdaje zahrnují náklady na provoz klubu důchodců, spotřebu materiálu, DHM,
přednášky a zájezd pro důchodce, malování chodeb,

16.000

3399

Ostatní záležitosti kultury – KPSSV
Neinvestiční výdaje jsou určeny na nákup věcných darů pro občany našeho města při životních
jubileích, při vítání dětí do svazku města, vítání prvňáčků atd.

50.000

3412

Sportovní zařízení – sportovní hala
Příspěvek pro TJ Sokol Tovačov na zajištění provozu sportovní haly,
oprava soc.zařízení pro cvičence 300tis.a splátka úroků z úvěru 62 tis.

400.000
362.000

3421

Využití volného času dětí a mládeže
Neinvestiční výdaje – úhrada el.energie v Klubu dětí a mládeže, revize a oprava vybavení děts.
hřiště Annín,

65.000

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace
Neinvestiční výdaje na řízené koupání na Tovačovských jezerech zahrnují OOV, materiál a
nájem.

75.000

3599

Zdravotní středisko
Neinvestiční výdaje zahrnují OOV, opravy, revize výtahu, spotřebu energie a vody, nátěr střechy,
Výměna podlah.krytiny na dětském oddělení,

132.000

3612

Bytové hospodářství
Neinvestiční výdaje jsou určeny na běžnou údržbu domů, spotřebu energie, materiálu, revize,
výměna oken a kotle v domě č. 10 ,výměna waf, nátěr střechy a výměna oken v domě č.25,

850.000

3612 87

Bytové hospodářství – dům pro důchodce
Neinvestiční výdaje jsou určeny na běžnou údržbu domu, spotřebu energie, materiálu, revize,
výměna oken do dvora, sprchové kouty v bytech,

205.000

3613

Nebytové hospodářství
Neinvestiční výdaje jsou vyčleněny na provoz a údržbu budov, OOV, odvody a materiál v ZUŠ,
spotřeba materiálu, energie a vody, plynu,oprava hotelu – střecha a fasáda kuchyně 200tis, demontáž oplocení býval. stavebnin 100tis,
Úrok z jistiny 4mil.

739.000

3619

Ost.rozvoj bydlení – provoz kotelen v ZŠ, MŠ, sportovní hale, zdravotním středisku , dům č.87,
MěÚ.

2.300.000

3631

Veřejné osvětlení
Neinvestiční výdaje obsahují prostředky na údržbu a provoz veřejného osvětlení, spotřebu
elektrické energie.

600.000

3632

Pohřebnictví
Neinvestiční výdaje slouží ke krytí nákladů na uzamykání hřbitova, úklid zeleně, odvoz kontejneru s odpadem, oprava chodníku, rozšíření urnového háje,

244.000

3639

Neinvestiční výdaje – příspěvek Sdružení obcí mikroregionu SH – 2497 obyv. á 30,-,
Sdružení tajemníků 1.500,-- Kč

76.500

3669

Ost.správa v obl.bydlení – WC
Neinvestiční výdaje – zajištění provozu WC na autobusovém nádraží, OOV a odvody, spotřeba
energie, vody, čisticích prostředků,výměna dveří.

75.000

3721

Sběr a svoz nebezp.odpadu
Neinvestiční výdaje – na odvoz nebezpečného odpadu,
OOV a odvody na pracovníka sběrného dvora.

3722

Sběr a svoz komun.odpadu
Neinvestiční výdaje zahrnují sběr a svoz pevného domovního odpadu, odvoz kontejnerů , odpad ze zahrádek, odvoz tříděného odpadu.
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3729

Rekultivace půdy- Bungalov
Neinvestiční výdaje zahrnují odběr vzorků vody a údržbu zeleně.

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Neinvestiční výdaje obsahují náklady na mzdy pracovníků včetně odvodů, zajištění úklidu veřejné zeleně ve městě, sečení trávy, ořezávání stromů, výsadba a ořezání stromů,OOV, nákup
náhradních dílů, ochranných prostředků, materiálu,PHM, spotřebu energie,
školení, oprava střechy a sociálního zařízení.

1.529.000

4222

Veřejně prospěšné práce – Úřad práce
Neinvestiční výdaje – částečná úhrada mezd pracovníků na úseku veřejně prospěšných prací
přijatých z ÚP Přerov

305.000

4329

Sociál. péče a pomoc dětem
Neinvestiční výdaje jsou určeny na poskytnutí jednorázového finančního příspěvku potřebným dětem.

20.000

4343

Soc.pomoc osobám–živelné pohromy
Neinvestiční výdaje pro občany, které postihne živelná pohroma např. požár.

20.000

4359

Ostatní služby v oblasti sociálních služeb
Neinvestiční dotace Domovu pro seniory

55.000

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek
Neinv. výdaje – ostraha na výlov Hradeckého rybníky, webové kamery – náměstí, zámek.

80.000

5512

Požární ochrana
Neinv. výdaje zahrnují náklady na provoz jednotky požární ochrany, spotřebu PHM, energie,
vody, nákup materiálu, školení řidičů, technické prohlídky, revize, pojištění majetku, spoluúčast města při čerpání dotací.
Podlahová krytina v sále hasičské zbrojnice,

150.000

6112

Místní zastupitelské orgány
Neinvestiční výdaje obsahují odměny členům zastupitelstva města včetně odvodů, školení a
cestovné, odstupné.

2.033.000

6171

Činnost místní správy
Neinvestiční výdaje obsahují výdaje na činnost místní správy a jsou rozděleny na výdaje osobní
(platy zaměst.) 4.400.000,- Kč a věcné výdaje, které obsahují odvody z mezd, odměny komisím,
tisk, spotřeba materiálu, výdaje na energii, PHM, poštovné, telefon, internet, školení, cestovné,
výdaje na pohoštění ve výši 50.000,- Kč, další služby a opravy k zajištění chodu MěÚ. Odvod do
sociálního fondu dle směrnice schválené ZM ve výši 3,5% z vyplacených mzdových prostředků
běžného roku.

7.795.000

6310

Výdaje z finančních operací
Neinvestiční výdaje jsou určeny na poplatky peněžních ústavu za vedení účtů a platba daně PO za obec.

550.000

6320

Pojištění funkčně nespecifikované
Neinvestiční výdaje na souhrnné pojištění majetku města, pojištění pomníku.

200.000

6399

Ost.finanční operace
Odvod DPH FÚ.

110.000

6409

Ost.činnosti
Neinvestiční výdaje obsahují:
- grantový program 200tis, rozvoj tělových.a sportu 300tis
- přísp.na obnovu domovních fasád v památk. zóně 200,
- příspěvky Sdružením obcí 15,
- příspěvky organizacím na pronájmy, elekt.energii 110,
- projekty (dům č310 60, MŠ a zdr.stř. na zateplení 300,
zástavba Za Humny 250, studie revitalizace před SH 80,
doprav. studie Podzámčí 100,
zpracování žádostí o dotace a výběr. řízení 250,
- GP, věcná břemena 110, posudky 20, aukce 15,

Číslo 5/2013

30.000

150.000

2.010.000
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Služby pro důchodce
Výdaje na OOV, materiál, ochranné pomůcky.

29.000

CELKEM

32.372.000

Třída 6

Kapitálové výdaje

1012

Pozemky

2219

Parkování na Náměstí, parkování a přechod pro chodce Zvolenov, parkovací místa u zdrav. střediska

1.100.000

3322

Památková obnova Spanilé věže zámku Tovačov

3.369.000

3412

Zateplení SH

1.066.200

3412

SH – mobilní pódium

100.000

3745

Péče o vzhled obcí a veř.zeleň – kontejner na auto

150.000

5212

Ost.záležitosti ochrany obyv. - varovný systém

256.000

Třída 8

190.000

CELKEM

6.231.200

Mezisoučet

38.603.200

8124

Splátky úvěrů

8124

Splátkový kalendář – býv.stavebniny

2.833.300
680.000

VÝDAJE CELKEM

42.116.500

Schválené dotační tituly, nezahrnuté do návrhu rozpočtu na rok 2014

Kapitálové výdaje
2212 Silnice – revitalizace ulice Jiráskova, rekonstrukce ul.Smetanova,
CELKEM

6.188.800
6.188.800

Městský úřad Tovačov , odbor finanční informuje:
Místní poplatek ze psů
- Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - je splatný nejpozději
do 31. března
- poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců,
- držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku, stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

Užívání veřejného prostranství
- skládky dřeva, stavebního materiálu, lešení, sutě apod. podléhá Obecně závazné vyhlášce č. 2/2011. Poplatník je povinen předem ohlásit správci poplatku užívání veřejného
prostranství a uhradit poplatek.

Místní poplatek za odvoz odpadu
- Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 - je splatný nejpozději do
30. června
- sazba poplatku pro rok 2014 činí 650,-- Kč,
- poplatníci jsou povinni do 15 dnů ohlásit správci poplatku

Plné znění Obecně závazných vyhlášek města Tovačov na
www.tovacov.cz .
Informace na tel. č. 581706954 p. Hrazdilová nebo osobně Městský úřad Tovačov, finanční odbor, pokladna.
Běla Hrazdilová
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místního poplatku.
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Sběr tříděného odpadu – plastu pomocí pytlovéhosběru
Upozorňujeme všechny zájemce o motivační systém sběru tříděného odpadu, že sběr žlutých pytlů probíhá v den svozu komunálního odpadu.
Do systému se můžete přihlásit na pokladně městského úřadu,
obdržíte 10 ks žlutých pytlů zdarma a sadu samolepících čárových kódů, které nahrazují Vaše jméno a adresu. Kódy nalepíte
na žlutý naplněný pytel a přistavíte ke kontejnerům nebo k popelnicím na směsný komunální odpad, které se nacházejí před
domem nebo bytem, kde bydlíte.
Do pytlů sbíráme pouze PET lahve, řádně sešlapané tak, aby se
jejich objem co nejvíce zmenšil, a tak jich žlutý pytel pojme co
nejvíce – až 4 kg! Není tedy nutné odevzdávat každý svoz poloprázdné pytle plné nesešlapaných lahví.

Upozornění pro majitele psů a občany Tovačova
Dle platné obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 města Tovačova upozorňujeme majitele psů, že jsou povinní při venčení po
svých psech uklízet. Mohou používat kontejnery a sáčky umístěné na Zvolenově, Nádražní u bývalé KB, za sportovní halou,
Podvalí pod školou, Podzámčí. Stávající i nové kontejnery
(7ks nových) zakoupené k tomuto účelu nejsou využity. Stačí se
rozhlédnout kolem chodníků na travnaté plochy, ale i do vchodů a vjezdů. Psi zato nemůžou, je to na jejich majitelích.
Další nelogické počínání spoluobčanů je ke skladování odpadů u kontejnerů na tříděný odpad. Krabice plné skla, dětských
plen, nepotrhaný kartonový papír, pneumatiky, televizory. To-

Číslo 5/2013

vačov má sběrné místo, pokud má někdo nutnost odvozu odpadu při jeho uzavření, může volat na mob. tel. 602 500 710.
Neukázněnost občanů dělá z našeho města smetiště.
Jak budeme zodpovědní ke svému okolí záleží
na každém z nás.
Svoboda Marek
Místostarosta města
Tel.602 500 710
e-mail. místostarosta@tovacov.cz
web.www.tovacov.cz
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Nebezpečný věk – nestaňte se obětí podvodníků a zlodějů

Obecně lze říci, že senioři vyššího věku jsou v České republice
jednou z nejohroženějších skupin a stávají se terčem pro nejrůznější podvodníky a zloděje. Pachatelé záměrně volí oběť v seniorském věku. Jsou přesvědčeni, že tak zvyšují svoji šanci na
beztrestnost. Spoléhají na to, že starší člověk nebude klást tak
intenzivní odpor, počítají u něj s horší pamětí, slabším zrakem
a obecně pomalejším vnímáním a reakcemi.
Dovolujeme si Vám proto napsat několik doporučení a rad,
jak se nestát obětí podvodníka nebo zloděje.
POZOR mohou vás připravit o všechny peníze a cenný majetek!!!
•
•
•
•
•
•

Nezvěte k sobě domů neznámé osoby, ani je nepouštějte do
bytu nebo domu.
Neotevírejte automaticky dveře, používejte bezpečnostní
řetízek.
Nevěřte neznámým lidem, kteří vás požádají o pomoc
nebo vám pomoc nabízí.
Nepřijímejte nabízený doprovod nebo odvoz od lidí, které
neznáte.
Nedůvěřujte neznámým lidem v telefonu a na ulici, buďte
obezřetní.
Nepůjčujte a ani nedávejte do ruky vaše peníze neznámým
lidem.

•
•
•
•

Neberte od nikoho zástavy jako záruku vrácení peněz, určitě je nevrátí.
Neukazujte a nikomu nesdělujte vaše majetkové poměry.
Nenechávejte si doma větší finanční částky.
Nenoste s sebou zbytečně moc peněz, pokud je nepotřebujete.

Pokud se již stanete oběťmi podvodníků a zlodějů, nikdy neváhejte a neprodleně zavolejte na bezplatnou linku Policie ČR 158
nebo kontaktujte rodinu, příp. starostu obce a o celé události je
informujte. Čím dřív zavoláte, tím se zvýší pravděpodobnost
odhalení pachatele. Před příjezdem policie nikdy neuklízejte,
abyste nezničily stopy, které tam nezvaný host zanechal.
Téměř ve všech obcích je zakázán podomní prodej, pokud vás
někdo tímto způsobem obtěžuje, ihned volejte na Policii ČR,
která osoby prověří a zjistí jejich totožnost.
Další důležité informace a rady se můžete dozvědět na přednášce určené nejen pro seniory, kterou pro vás připravila Policie
ČR ve spolupráci s vedením města Tovačov.
Přednáška se uskuteční dne 27. 2. 2014 od 13:00 hod. v Klubu
seniorů, Široká 87, Tovačov.
por. Mgr. Miluše Zajícová
preventivně informační skupina

Trochu statistiky…
Podle výpisu z matriky bylo k 1. lednu 2013 v Tovačově celkem 2.497 obyvatel, z toho 1.196 mužů a 1.301 žen. V Anníně pak z uvedené statistiky žije 105 obyvatel. Jistě vás bude zajímat, jaké bylo věkové složení obyvatel. O tom následující tabulka:

muži
ženy
celkem

věk do 5 let

věk 6 – 17 let

věk 18 – 59 let

věk 60 – 79 let

69
80
149

142
132
274

711
707
1418

241
290
531

věk 80 a nad
80 let
33
92
125

celkem
1196
1301
2497

A jaká byla migrace obyvatel v roce 2013?
Počáteční stav k 1.1.2013 byl 2.492 obyvatel. Do Tovačova se přistěhovalo 56 občanů, narodilo se 23 dětí, odstěhovalo se 37 občanů,
zemřelo pak 37 občanů, takže k 31.12.2013 byl stav 2.497 občanů. Stav obyvatel v našem městě se za rok 2013 zvýšil o 5.
V průběhu roku 2013 se v našem městě uskutečnilo celkem 63 svatebních obřadů, z toho 9 svatebních obřadů, kdy alespoň jeden
ze snoubenců měl trvalý pobyt v našem matričním obvodu.
Jana Halířová (matrika)
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ZŠ a MŠ Tovačov
Mateřská škola
Děti z mateřské školy v Tovačově si za
1. pololetí tohoto školního roku užily
spoustu pěkných zážitků. Každý měsíc ve
školičce zhlédnou jedno pohádkové divadelní představení, které se vždy moc líbí.
I letos jsme se dočkali oblíbené „Dýňové
slavnosti“, kde si děti ve strašidelných kostýmech prošly tajemnou cestu za světýlky,

každá třída vypustila svůj lampionek přání
a vydováděly se na strašidelné diskotéce.
S příchodem zimy zavítal se svou nadílkou do naší školičky čertík s andílkem.
Tu pravou vánoční atmosféru navodilo
cinkání zvonečků na vánočních besídkách
a posezení s rodiči u vánočního stromečku v každé z našich tříd.

K dalším pravidelným akcím v naší školce patří ještě taneční kroužek Hanáček,
kroužek angličtiny, grafomotorika a děti
z Koťátek podnikají „stonožkové“ poznávací výpravy do blízkého okolí. Do konce
školního roku nás čeká ještě spousta zajímavých akcí a her s kamarády.
Barbora Krybusová, MŠ Tovačov

Výlet do předvánoční Vídně
Doba adventu bývá spojena s řadou tradičních kulturních akcí. Naše škola si
adventní čas zpestřila jednodenním výletem do předvánoční habsburské Vídně.
Ve čtvrtek 12. prosince žáci 8. a 9. tříd
a desítka dospěláků zahájili výlet v brzkých ranních hodinách odjezdem z autobusové zastávky v Tovačově. Během
tříhodinové cesty do Vídně nás průvodce
seznámil s významnými momenty z historie Rakouska, nastínil současnou situaci
této země a představil nám hlavní město
Vídeň.
Do Vídně jsme dorazili po desáté hodině.
Během projížďky hlavním městem jsme
se dozvěděli i různé zajímavosti spojené

Číslo 5/2013

s Vídní, např. jak se správně připravuje
„Wiener Schnitzel“ – Vídeňský řízek, nebo
za jakých okolností vznikla vyhlášená vídeňská pochoutka „Sachrův dort“.
Jako první jsme navštívili letní sídlo Habsburků – zámek Schönbrunn, především
jeho zámecký park. Procházkou parkem
jsme se dostali na nejvýše položené místo ve Vídni, na kolonádu Gloriette. I když
nám zamračená obloha nedovolovala
jasný výhled na centrum Vídně, přece
jen byla vyhlídka z kolonády zajímavá
a poutavá. Po krátkém rozchodu spojeném s první návštěvou vánočních trhů
jsme se přesunuli zpět do autobusu, který
nás odvezl do centra Vídně.

Druhou část prohlídky města jsme zahájili na Náměstí Marie Terezie, jemuž dominovala majestátní socha této významné
habsburské panovnice. Poté jsme se přesunuli na Náměstí hrdinů. Zde jsme si prohlédli Hofburg - sídlo vlády a prezidenta
a nahlédli do prostor klasické vídeňské
školy proslulé drezúrou bílých koní „lipicánů“. Naše kroky pak směřovaly ke gotické katedrále sv. Štěpána, k soše rakouské
císařovny Alžběty Bavorské – obdivované
„Sissi“ v Lidové zahradě a k anticky vyhlížející budově parlamentu. Poté nás už
čekala poslední zastávka našeho výletu
u Vídeňské radnice, kde se každoročně
konají nejkrásnější a největší vánoční trhy.
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Krásně osvícený „srdíčkový“ nebo „sněhulákový“ strom, vánoční svíčky, skleněné
baňky, několik druhů vánočního punče –
to vše nám naznačovalo jedno: že se blíží
vánoční svátky.
Kolem páté hodiny jsme nasátí vánoční
atmosférou vyrazili zpět k autobusu a poté
se vydali na cestu domů. Krásným zážitkem byla i zpáteční cesta vánočně nazdobenou Vídní, jíž dominovalo žlutě nasvícené kolo vídeňského Prátru.
Po dlouhém únavném, ale příjemně prožitém dni jsme se vrátili kolem osmé hodiny
domů.
Takže: Auf Wiedersehen Wienna, zase někdy příště.
Jitka Lehká

Recyklohraní v tovačovské škole
Protože nám není jedno, co se děje s naším
životním prostředím, a moc dobře si uvědomujeme, že my lidé často přírodě, a tím
i sami sobě, ubližujeme tím, jak nevhodně
se k ní chováme, už několik let se zapojujeme do plnění ekologických úkolů v rámci
projektu Recyklohraní. Nejenom že se při
vypracovávání úkolů něco nového dozvíme, ale často se při tom i pobavíme. A jak
jsme se zapojili do tohoto soutěžního kola?
Žáci prvního stupně pracovali s pohádkou
Jak šly mobil, tiskárna a žehlička do světa.
Děti pohádka o tom, jak se špatně k opotřebovaným spotřebičům chovají obyvatelé Bílého města a jak si mohou spokojeně
„žít“ ve městě Zeleném, kde jim vždy dají
nový kabát, když dosluhují, zaujala na první poslech. Přečetly si ji několikrát nahlas,
aby ji mohly společně s vyučujícím rozebrat a odpovědět na zadané otázky k textu. Hledaly a našly v příběhu podobnosti
s několika klasickými pohádkami (např.:
O perníkové chaloupce nebo Zvířátka
a loupežníci). Společně s paní učitelkou se
rozhodly pohádku zpracovat do podoby
komiksu, aby se mohli zapojit všichni žáci
4. třídy a každý obrázek aby měl své místo
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v celém příběhu, tak jako každý dílek a každá součástka má svůj smysl v přístroji. Děti
pracovaly ve dvojicích - jeden kreslil, druhý
tvořil komentáře. Potom všechny obrázky daly společně dohromady a skládaly je
podle čísel na podlahu. Seřadily je v časové
linii tak, aby po sobě správně následovaly
a vznikl z nich plakát.
Posledním úkolem žáků prvního stupně
bylo vytvořit si svou představu recyklovaného přístroje z různých starých přístrojů
a spotřebičů. Žáci popustili uzdu svojí fantazii a ve dvojicích se z nich stali vynálezci,
kteří vymýšleli roztodivné užitečné novinky. Některé byly tak zajímavé, že se paní
učitelka Nemravová rozhodla je zakomponovat do celého plakátového příběhu.
Ani žáci druhého stupně při plnění úkolů
nezaháleli. Do jejich vypracování se pustili
hned v několika předmětech. V chemii se
pustili do úkolu, ve kterém měli zjistit, kde
jsou na Zemi největší naleziště prvků, které se používají při výrobě počítače. S paní
učitelkou Vránovou vyhledávali chemické
informace žáci 9.B. Ti své zjištěné údaje
předali žákům 8.B, kteří s panem učitelem Jehlářem plnili úkoly početní, kdy

měli vypočítat např., jak dlouho by svítila
60 W žárovka, pokud by spotřebovávala
jen energii ušetřenou při recyklaci 10 ks
starých notebooků. Do tvorby mapy, která zachycuje naleziště prvků potřebných
k výrobě počítačů, zapojila paní učitelka
Nemravová žáky 7. – 9. tříd. Jedni navazovali na práci druhých, museli často improvizovat a své vlastní nápady zkusit spojit
s těmi předcházejícími tak, aby výsledek
nebyl roztříštěný. Děti si při skupinové
práci prohlubovaly schopnost domluvit
se, rozdělit si úlohy, najít kompromisní řešení a respektovat druhé.
Na zpracování fotografií z průběhu akce
se podílel kromě pana učitele Jehláře také
pan učitel Štěpánek.
Zadání úkolů bylo motivující, náměty zajímavé a práce zcela určitě pro žáky
přínosná. Už se těšíme na další kola a na
další zajímavá zadání. Dobře totiž víme, že
přírody si musíme vážit, musíme o ni pečovat, protože: Příroda je proti nám ve výhodě, může existovat bez nás, my bez ní
ale zahyneme.
za žáky a učitele ZŠ a MŠ Tovačov
Marcela Haraštová
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Pyžamová párty ve školní družině
Ve školní družině proběhla v úterý
14. 1. poprvé Pyžamová párty.
Nikdo nevěděl, co ho čeká. Děti si donesly
pyžama, noční košilky, svůj oblíbený polštář a deku.
Někteří se akce zalekli a nepřišli. My ostatní jsme si ale užili spoustu legrace a pohody. Bylo nám všem tak dobře, že jsme
se nemohli rozejít domů. Zatančili jsme
si mazurku v pyžamech, protože nás čeká
družinový ples, v pořadí již pátý. Postavili jsme si domečky z dek a prostěradel,
vyprávěli si strašidelné příběhy a četli pohádky.
Každý se pochlubil svým originálním pyžámkem. Někteří si ho dokonce vypůjčili
od svých rodičů či prarodičů. Anička Pečenková měla pyžamo po svém pradědečkovi a moc jí slušelo. Jakub Procházka měl
na hlavě čepičku od svého dědečka a Kamilka Křepelková od svého tatínka.
Uvařili jsme si čaj a zahráli si společenské
hry. Akce se nám tak zalíbila, že jsme se
rozhodli si ji ještě někdy zopakovat. Bude
to příprava na opravdové spaní v červnu
na Den dětí. Už se nemůžeme dočkat.
děti a vychovatelky ŠD

Střední škola řezbářská Tovačov
V letošním roce uplyne 15 let od doby,
kdy Střední školu řezbářskou v Tovačově opustili první absolventi oboru, jenž
dal později škole jméno. Někdejší stavební učiliště se v průběhu let postupně
proměnilo ve školu, která se zaměřuje
výhradně na práci s masivním dřevem.
Prostory, v nichž se kdysi nacházely betonářské dílny, jsou dnes vybavené hoblicemi a dřevoobráběcími stroji. Žáci
zde v hodinách odborného výcviku vyrábějí nábytek, zdobí ho řezbou, opravují a restaurují.
Škola vzdělává žáky ve třech oborech –
uměleckořemeslné zpracování dřeva se
zaměřením na práce řezbářské, truhlář
a truhlářské práce. Dva poslední jmenované patří v současné době mezi preferované obory, což v praxi znamená, že
je žákům Krajským úřadem v Olomouci
vypláceno pravidelné měsíční stipendium. Kromě toho mohou zruční a pracovití žáci všech oborů získat přímo
od školy odměnu za produktivní práci.
Školu dnes navštěvuje asi 150 žáků, kteří
do Tovačova přijíždějí nejen z okolních
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měst a vesnic, ale i z míst velmi vzdálených a málokoho už překvapí, že se zde
na řezbářskou profesi vedle chlapců připravují i dívky. Žáci všech oborů se během studia naučí používat ruční nářadí,
zacházet s řezbářským dlátem i obsluhovat strojní zařízení. Po ukončení studia
odcházejí někteří absolventi do praxe,
jiní si rozšiřují vzdělání nástavbovým či
vysokoškolským studiem.

Škola se pravidelně prezentuje na řadě
akcí a výstav, z nichž mnohé mají už své
stálé návštěvníky, účastní se nejrůznějších soutěží a spolupracuje na zajímavých projektech. V současné době je to
především projekt Olomouckého kraje
s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělání v Olomouckém
kraji (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0009),
v jehož rámci mají žáci 8. a 9. tříd ně-
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kterých základních škol z Přerova a Kojetína možnost strávit den v dílnách naší
školy, seznámit se s tradičními řemesly
a dřevozpracující technikou a vyzkoušet
si pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku a žáků čtvrtého ročníku svou zručnost při práci se dřevem.
Pro všechny, kteří se o naší škole chtějí dozvědět víc, pořádáme 14. 2. 2014
v době od 8.00 do 17.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Srdečně Vás zveme!
za SŠŘ Tovačov
Marta Sedlářová

Perličky našich žáků
•
•
•
•
•

Na první pohled si můžeme všimnout krásných vlasů s výraznými rysy ve tváři.
Děda vypadá jako každý jiný děda, hlavu mu lemují černé
husté vlasy, malé oči a špičatý nos.
Jeho tělo je svalnaté, oblékané do tmavého obočí.
Z postavy jí vyčnívá nos.
Harry pomocí svých rodičů, kteří mu nedávali moc najest, má

•
•
•

menší hubenou postavu, na které leží dokulata menší hlava.
Které české malíře a ilustrátory znáš? Jiří Švestka.
Zlomeninu můžeme znehybnit dvěma šálky.
Kdo je to exhibicionista? Ten, kdo zveřejňuje své pohlavní
orgány.
materiál poskytly paní učitelky:
Marcela Haraštová a Olga Polzerová

Společenská kronika
Žijí mezi námi
Možná ho znáte, možná ho potkáváte
v ulicích našeho města. Dost pravidelně
se prochází Tovačovem, kdy mu občas
dělá společnost jeho pes. Když jsem jej naposledy potkala já, měl vycházkové hole
a dobrácký výraz v obličeji. Pan Bohumil
Venclík – tovačovský rodák, který vloni obdržel od rady města Výroční cenu
města za přínos v oblasti kultury, oslavil
letos 13. ledna 90. narozeniny.
V našem městě žije řada lidí, kteří si
zaslouží pozornost. Pan Venclík k nim
bezesporu patří. Když jsem mu volala, že bych s ním chtěla udělat rozhovor do Kamelotu, nezastíral překvapení
a skromně podotkl, že jej sice ten zájem
těší, ale že zas tak výjimečná postava
není….. Nicméně pro mě bylo setkání
s ním velmi příjemné, i když původně
naplánovaný rozhovor o brožurce, která
má vyjít k jeho jubileu, se nakonec vůbec nekonal. Vše sklouzlo k vyprávění
a vzpomínání na rodiče, sourozence,
spolužáky, manželku….
Pan Venclík byl celý život velmi aktivní.
Člověk s ním může projít všechna možná
témata a vždy budete mít co poslouchat
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a o čem mluvit.
Tak třeba hrnčířství… Hrnčířstvím se
živil rod Venclíků odnepaměti. Už jeho
praděd Dominik Venclík měl hrnčířskou
dílnu. Do roku 1900 se rodina Venclíkova
živila hrnčířstvím a kamnářstvím. Poté
otec Bohumila Venclíka rozšířil výrobu ještě o džbánkařství, ke kterému jej
přivedla Františka Xavera Běhálková.
Přesvědčila ho, aby zdobil své výrobky
hanáckým vzorem, a sama mnoho dekorací navrhla. Definitivní konec firmy
stvrdila II. světová válka.
Válka – další téma rozhovoru… Rodina
Venclíků byla velmi vlastenecká. Jednu
krásnou vzpomínku má pan Venclík
hned na rok 1939 a jednu smutnou na
rok 1943.
„V den okupace k nám přišel do třídy třídní učitel Eugen Polášek a smutným hlasem
nám sdělil, že od půlnoci obsazují naši zemi
německá vojska. Požádal nás, abychom si
zazpívali naši hymnu. Při tom prohlásil, že
nás bude muset učit věci, se kterými sám
nebude souhlasit. Ke konci školního roku
nás zavedl k pomníku padlých z I. světové
války, kde nás opět požádal, ať si pro sebe

v duchu zazpíváme hymnu. My spustili nahlas a kdo šel kolem, tak se k nám přidal.
Nebylo udavačů, tak nám to prošlo…“
„Můj otec byl členem několika vlasteneckých organizací. V období války byl
prostřednictvím Rajmunda Navrátila,
zahradníka v Kojetíně, na jejich odbojovou organizaci. Tomu jsem vozil zprávy
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pro tajnou vysílačku. Týkalo se to Němců
v zámku a počtu letadel na přerovském
letišti, na které jsme s kamarády viděli
z věže zámku. Po rozbití kojetínské organizace se Navrátilovi podařilo uniknout
před Gestapem. Po dva roky se schovával u svých známých. Nakonec byl dopaden a při výsleších prozradil jména svých
přechovávačů. Byli jsme zatčeni i my a to
3. prosince 1943 ve 13 hodin odpoledne –
otec, maminka i já (pozn. red. tehdy mu
bylo 19 let). Doma zůstala jen jedenáctiletá sestra Marie, které se ujala starší sestra
Marta. V Olomouci pak byl ve dnech 23.
a 24. února 1944 soud s tragickým ortelem. Otec dostal trest smrti, maminka 5 let

káznice a já 18 měsíců káznice. Otec byl
popraven 26.5.1944 na Pankráci v Praze.“
S panem Venclíkem můžete také mluvit
o hanáckém souboru, jehož byl dlouholetým členem a který vedla tehdy Milada
Ženčáková. Pamatuje si i takové detaily
jako, kde se konala první vystoupení, jaké
měli tehdy kroje apod. On sám byl rovněž
členem TJ Sokol Tovačov a jeho otec byl
členem Sokola, takže další téma rozhovoru by jistě mohla být tělovýchova. Anebo
hudba - byl bubeníkem v několika formacích. Společnou řeč jsme rovněž našli při
debatě o historii Tovačova. V jeho soukromých „zápiscích“ najdete zmínky o osobnostech dávno zapomenutých, o řemesl-

nících a řemeslech a hlavně o lidech, kteří
tady kdysi žili a tvořili tvář našeho města.
Výčet zájmů tohoto muže je široký. Jeho
hlavní přínos je ale v současnosti podle
mě v tom, že si informace, které sbírá,
třídí a řadí do různých svých osobních
kronik, předává dál a nenechává si je
pro sebe. Jako člen Klubu přátel JUDr.
Jaroslava Krempla přispívá a přispěl svými články do řady publikací, které vyšly
nebo se připravují.
Připojujeme se k řadě gratulantů a přejeme panu Venclíkovi pevné zdraví, bystrou paměť a neutuchající chuť dál tvořit
a rozšiřovat svůj osobní archiv.
Kvetazaj

Když vyslovíme jméno Bohumil Venclík, tak spousta starších občanů Tovačova a nejen
Tovačova, ale také okolních obcí si jej spojí s rodinnou firmou. Ta zanikla v polovině minulého století. Poté byl pan Venclík zaměstnancem Donbasu, tam měl také spoustu přátel.
Co se týče zájmové činnosti, byl sokolem, ochotníkem a také členem folklórního souboru. Na tyto aktivity pořád rád vzpomíná, už jenom vzpomíná, vždyť už je tři desítky
roků v důchodu. Nyní je členem Okresního výboru Svazu bojovníků za svobodu se sídlem
v Přerově a členem Klubu přátel JUDr.
Jaroslava Krempla při o.p.s. Tovačovský
zámek. Pan Bohumil Venclík se dožil
v měsíci lednu devadesáti roků.
Božíku dovol, abychom Ti popřáli k Tvému významnému životnímu jubileu.
Všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenost a pohodu Ti
přejí členové Klubu přátel JUDr. Jaroslava Krempla.

Ptej se svých vzpomínek…
… aneb napsali jsme knihu vzpomínek.
Když se naši senioři rozvypráví, dají nám nahlédnout na často
velmi zajímavé životní osudy. Je fascinující, že jsou ochotni své
vzpomínky sdílet s ostatními. Téměř denně, na lavičkách v zahradě, ve společenské místnosti, nebo při jiném setkání, sklouznou myšlenky našich seniorů ke vzpomínkám, k příběhům,
které se staly a zůstaly v paměti nesmazatelně vryty. Všichni si
asi dokážeme na základě vlastní zkušenosti představit babičku,
jejíž vyprávění začíná slovy: „To když my jsme byli mladí …“.
Anebo sami vzpomeneme na ty kouzelné chvíle, kdy jsme ještě
jako děti s nadějí a touhou loudili: „Dědečku, povídej, jaké to
bylo, když jsi byl mladý…“ Ano, nějak takto začíná vzpomínání.
Ovšem povídat si na lavičce o tom, jaká dříve byla škola, nebo jak
se kdysi slavily Vánoce, je něco úplně jiného, než se rozhodnout,
že vzpomínkám dám písmena, která stvoří slova a následně příběh. Příběh, který bude otištěn ve vázané knize. To už chce trochu
více odvahy. A přece našli senioři z Domova pro seniory Tovačov
odhodlání a vůli a sepsali svoje vzpomínky. Zaměstnanci byli při
tomto tvoření ze všech sil nápomocni. Pomáhali při přepisování,
korektuře a různých úpravách. Takto po malých krůčcích vznikala kniha, která je velmi hezky ilustrovaná sociální pracovnicí
Katkou, toho času na mateřské dovolené.
Každý dobrý počin by měl být řádně uveden na svět, a tak
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ředitelka a starosta - přání a poděkování

polít či nepolít věčné dilema křtění knih
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i tato kniha vzpomínek byla řádně pokřtěna. Slavnostní uvedení knihy proběhlo 31. ledna 2014 a kmotrem jí byl starosta
města Tovačova Mgr. Leon Bouchal. Spolu s ředitelkou domova Mgr. Lenkou Olivovu knize popřáli, aby se čtenářům líbila
a přinesla radost a potěšení všem, kteří ji budou číst.
Všechny příběhy v naší knize jsou skutečné a jedinečné.
Některé jsou úsměvné, některé nám mohou vrhnout slzy do očí.
A všechny v sobě skrývají část nenávratně ztraceného. I proto
chceme v psaní vzpomínkových knih pokračovat, aby v paměti
zůstalo co nejvíce zachováno.
Co dodat závěrem? Kniha se možná nestane bestsellerem, ale
má obrovskou hodnotu pro ty, kteří se na jejím vzniku podíleli,
pro jejich blízké a známé, a doufáme, že i pro všechny, kteří si
chtějí přečíst skutečné životní příběhy bez příkras.
Lenka Pazderová, aktivizační pracovnice

zaujetí při křtinách

jeden z autorů přebírá svou knihu

autor a korektor v jedné osobě

Hasičské Střípky
Stejně jako v předchozích letech závěr roku
prožívali tovačovští hasiči ve znamení oslav,
bilancování a sportu. Například se účastnili
těchto akcí.
V sobotu 16. 11. 2013 proběhly v Lobodicích oslavy jubilea 90 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů. Oslavy začaly
hned ráno, kdy se všichni členové a hosté
vydali v průvodu, za doprovodu dechové
kapely, do kostela. P. Josef Svoboda sloužil
mši svatou na poděkování za 90 let Sboru
dobrovolných hasičů v Lobodicích a za živé
a zemřelé hasiče s prosbou o Boží ochranu do dalších let. Následně po bohoslužbě
proběhlo před kostelem slavnostní svěcení
praporu. Oslava se přesunula do místního
sálu, kdy při slavnostní schůzi vystoupili
mladí hasiči, přítomní si vyslechli
zprávy o činnosti
a historii Sboru.
Odpolední
program vyplnili mladí hasiči,
divadelníci
z Němčic nad
Hanou a vše za-
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končila cimbálová muzika a country kapela
Tolik.
Dne 1. 12. 2013 při slavnostním rozsvícení
vánočního stromu na Masarykově náměstí
v Kojetíně byla slavnostně předána k užívání Sboru dobrovolných hasičů Kojetín cisternová automobilová stříkačka. Jedná se
o nový zásahový automobil: cisternovou
požární stříkačku na vozidle MAN s požární nástavbou. Vozidlo odpovídá součastným standardům, umožňuje nízkotlaké
i vysokotlaké hašení, je vybavené nádrží na
4000 litrů vody a 300 litrů pěnidla, osvětlovacím stožárem, bohatým požárním příslušenstvím včetně výkonné elektrocentrály,
motorové pily, odsávače kouře a jiné. Vozidlo
se podařilo získat díky dotacím, finančnímu

daru místní firmy a příspěvku města.
V pátek 6. 12. 2013 proběhla v Tovačově za
účasti představitelů HZS ÚO Přerov, OSH
Přerov a okolních sborů Výroční valná hromada, kdy si členové a hosté vyslechli roční
bilancování SDH Tovačov.
Dne 28. 12 2013 proběhl florbalový turnaj
mezi zástupci Okrsku č. 6 Kojetín (družstva hasičů z Tovačova, Kojetína, Oplocan
a Brodku u Přerova) v kategorii mladší žáci,
které se účastnili i zástupci SDH Ivaň a starší žáci a muži. Nešlo ani tak o to, dokázat si,
který sbor je ten nejlepší, ale spíše odreagovat se a odpočinout si od běžných starostí
a problémů, které jednotlivé hasičské sbory
trápí.
Mgr. Antonín Havlin
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Rebelky - další sezona
Další cvičební sezonu v TJ Sokol Tovačov
2013 – 2014 jsme začali velice příjemně. Celodenním výletem do Zooparku
a Dinoparku ve Vyškově. Někteří z nás
byli ve Vyškově poprvé a někteří naopak
již poněkolikáté. Měli jsme tak zdatné
průvodce, kteří nás provedli všemi uličkami zooparku a dinoparku. Navštívili jsme
zoopark s různými domácími zvířaty –
někteří si spletli nutrii s potkanem nebo
krávu s býkem, a tak bylo co vysvětlovat!
Prošli jsme si nově zrekonstruovaný statek s teplými kachlovými kamny, holubníkem, ve kterém opravdu bydleli holubi,
a edukativní stodolou, kde jsme si např.
prohlédli koně vyrobeného ze slámy v životní velikosti.
Do dinoparku jsme dojeli vláčkem, tzv.
Dinoexpresem. Najednou jsme se ocitli
v pravěku. Ještěři se objevovali za každým
rohem. „Foťáky“ a mobily nám cvakaly
jako japonské výpravě v Praze pod orlojem. Největším zážitkem v dinoparku
bylo pro nás kino 4D. Když jsme si nasadili brýle, měli jsme pocit, že dinosauři
a ještěrové vběhnou přímo mezi nás, kameny ze skály nás zasypou a když se začala
třepat i podlaha, někteří z nás se lekli tak,
že jim vypadly z rukou nakoupené dárečky pro své blízké a po skončení projekce
měli co dělat, aby je po tmě v kině našli.
Ve stáncích se suvenýry jsme nakoupili
nejrůznější drobnosti, bez kterých jsme se
nemohli vrátit domů. Pro maminku sliz
s dinosaurem, pro tatínka kostru pravěkého ještěra apod.
V současné době jsou naše tréninky ve
sportovní hale v plném proudu. Téměř
pravidelně je navštěvuje 21 děvčat. Kromě
pravidelných tréninků přes týden se scházíme i na mimořádných trénincích o víkendu. Kromě intenzivního trénování
našich pohybových skladeb jsme se seznámili s novou pohybovou hrou ze skupiny
netradičních sportů - hrou Kimball (viz
fotografie). Pro doplnění energie jsme
si závěrem tréninku všichni pochutnali
na výborné pizze z místní pizzerie, kterou nám ještě teplou přivezli až do haly.
Velkým pomocníkem při tancování by
pro nás byla zrcadlová stěna, kterou máme
přislíbenou a moc se na ni těšíme!
Právě dokončujeme naši další pohybovou skladbu, která by měla mít premiéru
na dětských šibřinkách a na sportovním
plese. Držte nám prosím palce, ať se nám
podaří zvládnout ji co nejlépe.
Ivana Smolková
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Rotopedtour
a Pěškotours
Národní síť podpory zdraví a Nadace
Taťány Kuchařové organizovaly opět
v měsíci říjnu celorepublikovou akci Rotopedtour a Pěškotours.
Této akce se účastnilo 34 členů obou
sekcí Klubu seniorů ve věku 60 – 75 let.
Účastníci ušli celkem 1776 km a ujeli celkem 3380 km a tímto překonali vzdušnou
vzdáleností trasu Tovačov – stát Kamerun, střední Afrika. Našlapali o 2181 km
více než v roce 2012.
Nejvíce našlapala a narotopedovala paní
Vlasta Vybíralová (335 km), nejstarší
účastnicí byla paní Crist Krčková.
V loňském roce se naši senioři účastnili
kurzu chůze s holemi „Nordic walking“,
který pořádala komise pro rodinu Rady
města. Chození se jim tak zalíbilo, že
chodí za pěkného počasí každé úterý,
sraz ve 13.30 u sportovní haly.
Zveme i ostatní seniory – zapojte se také.
Zdenka Dopitová

Pozdrav z Austrálie
aneb emigrace za štěstím – II. díl
Vážení a milí čtenáři, můj Tovačove…..
Takto začal druhý díl „svých pamětí“ Jan
Klimeš, rodák z Tovačova v současné době žijící v Austrálii. V minulém díle jsme skončili
událostmi z Janova života někde v šedesátých
letech. Dnes se pomyslně přesuneme do let
sedmdesátých, do let, kdy životní prohry nahradily sportovní úspěchy a daly jeho životu
jiný směr.
Jan sám píše: „Začátek mých sportovních úspěchů byl v konci mého
prvního manželství. Kvůli častým neshodám moje první žena požádala v roce 1971 o rozvod. Psychicky mě to zničilo.“ Léčba žalu alkoholem není nic neobvyklého, a tak i Jan začal pít. Naštěstí toto jeho
truchlivé období netrvalo dlouho. Bylo mu 27 let. Na to začínat s nějakým sportem – dost pokročilý věk. Snad proto ho napadlo plavání,
a sice plavání otužilců. „ Vyhledal jsem RNDr. Ing. Ladislava Nicka,
který vedl zimní plavání v Olomouci.“ Mise byla úspěšná. Jan začal
trénovat a první úspěchy se dostavily už na konci roku 1971. Při plavání po řece Punkvě se setkal i s dlouholetým přítelem Františkem
Venclovským, který měl v té době neshody s trenérem Nickem a protože se mu nelíbil postoj Nicka k Venclovskému, začal pomýšlet na
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jiný sport, aby se s Nickem už nemusel stýkat.
A tak se dostal k běhání. „V Olomouci jsem se
přihlásil do atletiky a zkoušel jsem běhat 1500
m. Bylo to ale moc náročné, proto jsem přešel k maratonu. Cítil jsem se líp. Absolvoval
jsem několik maratonů, poslední byl v roce
1974 – Košický mezinárodni maraton. Běžela
tam také skupina chodců z Olomouce a ti mne
umluvili na chůzi.“
Z Jana se tedy stal chodec. To už se psal rok 1976 a jeho disciplínou se
stala chůze na 50 km. V témže roce získal titul Přeborník státní dráhy
na 20 km. Nastoupil dvoufázový trénink, na který si možná ještě někteří z Tovačovských vzpomenou. Trasa totiž vedla z Olomouce do
Tovačova, Kojetína a zpět – celkem 70 km. Úspěch se dostavil v podobě titulu Mistr ČSR, který Jan získal celkem třikrát, a Mistra ČSSR,
který získal jednou. Zároveň se může pochlubit překonáním československého rekordu na 50 km. V letech 1978, 1979 a 1980 procházel
Tovačovem jako chodec na mistrovství ČSSR Přerovská padesátka.
V roce 1980 se dokonce dostal do reprezentace na olympiádu do
Moskvy, které se ale nakonec vzdal. Byl to takový Janův vnitřní „bojkot“, protože nesouhlasil s napadením Afganistánu Ruskem. Jak sám
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píše – „bylo jednodušší ustoupit do pozadí, chodit jen veteránské
soutěže, než mít problémy s atletickým svazem kvůli svému smyšlení.“
V roce 1983 dostal pokárání za špatný přístup k politice a v té době
začal poprvé uvažovat o emigraci. Jeho druhá žena Libby měla kamarádku, která emigrovala do Austrálie, a byli i jiní, se kterými mohli srovnávat, jak se žije u nás a jak jinde. V roce 1985 se ale definitivně
rozhodli, že zůstanou v Československu.
Naplánovali si dovolenou do tehdejší Jugoslávie k Plitvickým jezerům, aby svým dvěma dcerám ukázali, kde se točily filmy s apačským náčelníkem Vinetou. Protože Jan byl řidičem kamionu, neviděl
zásadní problém v dovolené realizované vlastním autem. Před od-

jezdem ještě absolvovali rodinnou oslavu narozenin Libbiny matky
a hurá do Jugoslávie…
Tuto cestu si Jan pamauje s puntičkářskou přesností téměř 30 let.
Do Jugoslávie tehdy jeli škodou MB 1000, která musela být na střeše
vybavena zahrádkou, aby čtyřčlenná rodina sbalila vše potřebné….
Trasa vedla z Olomouce do Bratislavy a Komárna, kde odbavení na
celnici trvalo příliš dlouho, a potom pokračovala přes Maďarsko až
do dnes už srbské Subotice. Byla právě tato cesta tou osudnou, poslední? Anebo to byl jen „nácvik“? Tohle se dozvíme až v příštím
čísle, zatím vám všem, kteří sledujete se mnou osudy Jeníka Klimeše,
předávám jeho srdečný pozdrav z Austrálie.
upravila Květa Zajícová

Kalendárium pro rok 2014
1059 – postaven lovecký zámek olomouckým knížetem Vratislavem – 955 let
1454 – Jan z Cimburka poskytl útočiště Židům vyhnaným z Olomouce, počátek židovské obce v Tovačově – 560 let
1464 (27. února) – zemřel Jan Tovačovský z Cimburka – 550 let
1494 (26. června) – zemřel Ctibor II. Tovačovský z Cimburka – 520 let
1539 – 1. knižní vydání „Hádání pravdy a lži o kněžské panování jich“ (Autor Ctibor II. Tovačovský z Cimburka) – 475 let
1544 (24. srpna) – prvním písemným pramenem doložena existence školy v Tovačově – 470 let
1574 – narodil se Štěpán Illezházy z Illezházu – 440 let
1594 – Jan ml. z Pernštejna získal zpět tovačovské panství – 420 let
1594 – narodil se Vratislav Eusebius z Pernštejna, poslední mužský příslušník pernštejnského rodu – 420 let
1559 – počátek stavby zámecké kaple – 455 let
1619 – zámek obsazen a vydrancován zemským vojskem – 395 let
1654 – zemřel Julius ze Salmu – 360 let
1694 – vytvořen pískovcový podstavec ke kašně na Náměstí – 320 let
1799 – založena osada Annín – 215 let
1834 (2. prosince) – výročí narození Davida Ritter von Gutmanna – 180 let
1854 (14. června) – výročí narození Antonína Ugwitze, autora monografie „Z minulosti města Tovačova a okolí“ – 160 let
1859 (15. září) - blahořečen sv. Jan Sarkander – 155 let
1859 (15. listopadu) – výročí narození Leopolda Noppa, místní učitel, historik – 155 let
1864 – zřízena Občanská záložna – 150 let
1889 (28. září) – výročí narození Dr. Wilhelma Ritter von Gutmanna – 125 let
1929 – opravy kanalizace na náměstí a v ulici Förchfottova – 85 let
1934 – požár kostelní věže – 80 let
1939 (16. března) – Tovačov obsazen německými vojáky – 75 let
1949 – vystavěn pomník Rudé armádě (pomník je ze mšenského pískovce, 3 m vysoký, autorem je – Cyril Zatloukal) – 65 let
1954 – požár cukrovaru – 60 let
1954 – zbořena židovská synagoga – 60 let
1959 – založen závod na výrobu mostních prefabrikátů – Dopravní stavby – 55 let
1959 – poprvé vyšel tovačovský zpravodaj – 55 let
1959 – zrušen tovačovský mlýn – 55 let
1969 – dokončeno budování vodovodu – 45 let
1969 – dokončena stavba sauny – 45 let
1969 (24. června) – požár sladovny ve Cvrčově – 45 let
1979 – zahájeno budování tenisových kurtů – 35 let
1994 (31. ledna) – zámek v majetku města Tovačova – 20 let
1999 – zemřel Klement Slavický, hud. skladatel a tovačovský rodák – 15 let
1999 – založen mikroregion Střední Haná – 15 let
2009 – zemřel prof. Milan Slavický, hud. režisér, syn Kl. Slavického – 5 let
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Pozvánky

Národní týden manželství 2014 v Tovačově
Posláním Národního týdne manželství je připomenout
alespoň jedenkrát za rok rozmanitost a krásu manželství
jako základu života rodiny. NTM vznikl v roce 1996 ve
Velké Británii, v roce 2007 se k iniciativám NTM připojila Česká republika a v roce 2009 město Tovačov. Letos
tedy již po páté v době valentýnského týdne od 10. 2. do
16. 2. 2014 komise pro rodinu
Rady města Tovačova připravuje
pro vás všechny, kteří podporujete
myšlenku NTM, zajímavé aktivity.
Do programu NTM jsme zařadili:

pár nesmyslně krásných činů pro ty nejbližší, vyzkoušejte
alespoň jeden jediný den udělat svého partnera středem
malého životního vesmíru a uvidíte velké věci. www.tydenmanzelstvi.cz
za komisi pro rodinu D.B.

1. Mezigenerační akci Šála pro
nemocnou věž
Zkušené a ochotné členky klubu
seniorů společně s našimi školáky
lačnými učit se něco nového upletou 96 m dlouhou šálu pro naši
nemocnou zámeckou věž. Vlastní zdobení věže vyrobenou šálou
proběhne ve čtvrtek 13. 2. v odpoledních hodinách.
2. Svatba na nečisto
Žáci základní školy spolu se svými
učiteli a zástupci města si v pátek
14. 2. vyzkoušejí v obřadní síni
zámku Tovačov svatební obřad
v akci Svatba na nečisto.
3. Společenský večer „Sejdeme
se u vína aneb první vínkošt
v Tovačově ..“
Zveme vás v pátek 14. 2. od
18 hodin do sálu hasičské zbrojnice nejen na posezení u cimbálu,
ale i na zajímavé povídání o víně
a košt vybraných odrůd vína.
Heslem letošního NTM je heslo
Ohromné maličkosti: malé kroky k velkým vztahům. Většina
velkých věcí se rodí z drobných
každodenních maličkostí. Často
i malé věci mají ohromný vliv na
zlepšení každodenního života nás
všech. Udělejte jen tak pro radost

strana 28

Číslo 5/2013

Tovačovský kamelot

Číslo 5/2013

strana 29

Tovačovský kamelot

Národní divadlo moravskoslezské Ostrava
Divadlo Antonína Dvořáka
Herman Severin von Løvenskiold
La Sylphide
Klasický balet o nenaplněné lásce.
Pátek 16. května 2014, začátek představení je v 18.30 hodin.
Autobus odjíždí v 16.00 hodin z autobusové zastávky na Zvolenově.
Předpokládaný návrat je ve 22.30 hodin.
Vzdušný půvab dlouhých tylových sukní a bělostných balerínek, víl sylfid vířících v rychlém lehounkém tanci. Virtuózní krokové variace zamilovaného
mladíka Jamese oděného do skotské sukně a čarování temných sil ve starobyle pohádkových scenériích okouzlí nejen malé holčičky, ale každého, kdo
umí ocenit tvůrčí odkaz jedné z nejvýraznějších
osobností baletní historie vůbec, legendy období
romantismu – balet pochází z dílny velikána dánské
choreografie Augusta Bournonvilla.

seniory, děti, ISIC a ITIC 140,-Kč.
Cena vstupenky na galerii 4. a 5. řadu je 260,-Kč, pro
seniory, děti, ISICa ITIC 130,-Kč.
Cena vstupenky na galerii 6. a 7. řadu je 220,-Kč/ks,
pro seniory, děti, ISICa ITIC 110,-Kč.
Záloha na dopravu činí 170,-Kč na osobu.
Divadelní zájezd si můžete objednat na internetové
adrese bretislav.lalinsky@post.cz nebo na tel. č. 607
841 450.
Další informace najdete na www.prateleitalie-ol.eu

Cena vstupenky na balkon a 1. řadu galerie je 320,Kč, pro seniory, děti, ISIC, ITIC 160,-Kč.
Cena vstupenky na galerii 2. a 3. řadu je 280,-Kč, pro

V Tovačově 10. ledna 2014
Mgr. Břetislav Lalinský

Pozvánka na Galavečer v Dubu 2014.
Dovolte nám, abychom vás pozvali na již 3. ročník Galavečera
v Dubu, který proběhne dne
17. května 2014 od 19,00 hod.
v prostorách barokního chrámu
Očišťování Panny Marie v Dubu
nad Moravou. Tento Galavečer je
věnován všem obyvatelům vašeho
kraje, které před 17-ti lety postihly
ničivé povodně.
Posláním těchto večerů je připravit výjimečný kulturní zážitek nejen pro ty, kteří se museli s těmito těžkými chvílemi vypořádávat
osobně, ale je to také poděkování
za pomoc a solidaritu všem ostatním.
Stejně jako všechny předchozí večery byly benefiční, tak i v tomto
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roce jsem se rozhodla rozdělit
výtěžek ze vstupného mezi kostel
v Dubu a dětský domov se školní
jídelnou v Olomouci – Lazcích.
Záštitu nad letošním ročníkem
převzal starosta městyse Dub nad
Moravou pan Vítězslav Křesina.
Na letošním Galavečeru vystoupí
zpěvačka paní Petra Janů a dětský pěvecký Chorus Angelus.
Vstupenky na tuto akci je možno
zakoupit od 31. 3. 2014 v květinářství MIX – Michaela Hrubá,
na náměstí v Tovačově.
Na setkání s Vámi se těší
Jitka Bláhová a Vítězslav Křesina.
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Inzerce

Redakční rada Tovačovského kamelotu pracuje v tomto složení:

Květa Zajícová, odpovědný redaktor, e-mail: kvetazaj@seznam.cz
Mgr. Jitka Pěchová, redaktor, e-mail: jipekamelot@seznam.cz
Mgr. Jitka Lehká, redaktor
Mgr. Veronika Zavadilová, redaktor
PhDr. Marta Sedlářová, jazykový korektor

Autoři fotografií na titulní straně: Jitka Pěchová, Marek Svoboda.
Uzávěrka dalšího čísla bude 14. 3. 2014, příspěvky můžete zasílat elektronicky na uvedené e-mailové adresy nebo je odevzdat na sekretariátě
MěÚ Tovačov nebo vhodit do schránky se štítkem Tovačovský kamelot umístěné v průjezdu radnice. Tovačovský Kamelot zaregistrovaný OÚ
pod číslem PR 48 vydává MěÚ Tovačov, Náměstí 12, vychází 5x ročně v nákladu 350 ks, tisk: Vydavatelství Brázda, Břeclav.
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Vítání občánků
V sobotu 30. listopadu 2013 bylo do svazku města Tovačova přivítáno 5 dětí – tři děvčata a dva chlapci.

Ondřej Formánek

Amálie Neuerová

Alexandr Filípek

Elena Oherová

U potoka pomněnka,
a,
očka jako panenka.
Modrý zvonek opodál
dál
na pomněnku zavolal:
lal:
„Pomněnko má,
pojď sem ke mně!“
Dominika Benčová

Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
Nepotřebuji přítele, který přikyvuje na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji.
Kdyby všichni lidé věděli, co jedni o druhých říkají, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé.
K hostinám svých přátel se ubírej pomalu, k jejich neštěstí rychle.
Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi.

Plutarchus
Blaise Pascal
Chylón
Cicero

Máš-li dobrého přítele, máš víc než on.

Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky * Myšlenky
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